
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr SPZOZ-ZP/50BU/2022

WZÓR  UMOWY NR   SPZOZ-ZP/50BU/2022

W  dniu  ………………...2022r.  w Kępnie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez:

1.  Beatę Andrzejewską  - Dyrektora SPZOZ w Kępnie

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SPZOZ w Kępnie – Anny  Rosowskiej, 
zwanym w dalszej treści umowy „SPZOZ”

wpisanym  do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd  Rejonowy Poznań  –Nowe Miasto  i  Wilda  w Poznaniu,  IX   Wydział   Gospodarczy  Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………….
zarejestrowanym  ………………………………………………………..., wpisanym do Rejestru przedsiębiorców pod nr  KRS
……………………………... NIP …………………………...,  REGON  …………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..………   -   ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………..……   -   ……………………………………………………………………..

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  łącznie zwane „Stronami”   o następującej treści:

Umowa  zostaje  zawarta  z  wyłączeniem  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  2021,  poz.1129  ze  zm.  ),  zgodnie  z  wyborem  oferty  Wykonawcy  na
podstawie  pisemnego zapytania  ofertowego Zamawiającego z  dnia   06.12.2022r.  oraz  złożonej
przez  Wykonawcę  oferty  z  dnia  ………………….. na  dostawę   PRZEWOŹNEGO  APARATU  USG dla
Poradni Ortopedycznej  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Kępnie”.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest  dostawa,  montaż,  uruchomienie  -   przewoźnego aparatu USG dla  Poradni

Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Kępnie oraz przeszkolenie
personelu  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  z  obsługi,  eksploatacji  oraz  konserwacji  aparatu  do
znieczulenia (dalej również: Przedmiot Umowy). 

2. Integralną część umowy stanowią:  
       - zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r.
       -  oferta przetargowa Wykonawcy z dnia  ……………………………...2022 r.
3. Wykonawca zapewnia,  że Przedmiot Umowy  odpowiada ściśle  parametrom i  wymogom technicznym

określonym w treści  zapytania ofertowego, a także w jego  ofercie i  został  wprowadzony do obrotu i
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używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. 2022,
poz. 974). 

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym

środkiem  transportu,  na  własny  koszt  i  ryzyko  ,oraz   przeprowadzić   szkolenia  dla  personelu
Zamawiającego do dnia  ………2022 r..

2. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień     w
realizacji  dostawy przedmiotu umowy oraz  niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu
jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z Przedmiotem Umowy:
 a)  instrukcję obsługi /napisaną w języku polskim/ w formie papierowej i elektronicznej,

         b)  dokument gwarancyjny,
         c)  paszport techniczny wypełniony i podpisany przez serwisanta z wyznaczeniem daty  następnego
              przeglądu technicznego,
         d) pozostałą niezbędną dokumentację, zapewniającą prawidłową eksploatację urządzenia, 
         e) inne dokumenty jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub są niezbędne do
            właściwego korzystania z Przedmiotu Umowy.
4.    Wykonawca   zamontuje   oraz   uruchomi   dostarczony  Przedmiot Umowy w pomieszczeniu wskazanym 

przez   Zamawiającego.  Zamawiający   udostępni   Wykonawcy pomieszczenie, w których zostanie  
zamontowany Przedmiot Umowy. Wszelkie koszty związane z montażem i uruchomieniem Przedmiotu 
Umowy ponosi Wykonawca.

5.   Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi Przedmiotu 
Umowy, jego eksploatacji oraz konserwacji. 

6.    Po dokonaniu dostawy, montażu oraz uruchomieniu sprzętu, jak również po przeszkoleniu personelu 
Zamawiający przystąpi do procedury odbioru przedmiot umowy wraz ze stosowną dokumentacją 
(dokument gwarancyjny, paszport techniczny), co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - 
odbiorczym, podpisanym przez strony niniejszej umowy.

7.     Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego Przedmiotu Umowy bez uwag i 
zastrzeżeń warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT. 

8. Zamawiający ma prawdo odmówić dokonania odbioru Przedmiotu Umowy jeżeli Przedmiot Umowy nie 
odpowiada warunkom wskazanym w umowie, w szczególności  nie odpowiada on parametrom i 
wymogom technicznym określonym w treści zapytania ofertowego, a także w ofercie Wykonawcy, jest 
wadliwy, niekompletny, Zamawiający nie dostarczył pełnej dokumentacji lub nie przeszkolił wszystkich 
pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

§ 3
1. Wykonawca poprzez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego udziela Zamawiającemu rękojmi oraz

gwarancji jakości na dostawę objętą  przedmiotem zamówienia  licząc od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu. Okres gwarancji i rękojmi opiewa na tę samą długość czasu.

2. Wykonawca oświadcza, iż udziela pisemnej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ofertą
przetargową z dnia ………………………….2022 r. tj. na okres ……………..miesięcy liczonych od dnia podpisania
protokołu zdawczo -  odbiorczego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego Przedmiotu
Umowy. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane
z usunięciem wady fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.

3.  Bieg  gwarancji  rozpoczyna  się  z  dniem  protokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy  przez
Zamawiającego,  potwierdzającego  sprawność  przedmiotu  umowy,  jego  kompletność  oraz  zgodność  z
umową oraz potwierdzającego przekazanie stosownej dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2  Umowy.

4. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Jeżeli  w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji  zamiast rzeczy

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub przekazania rzeczy naprawionej. Jeżeli
gwarant  wymienił  część  rzeczy,  przepis  powyższy  stosuje  się  odpowiednio do części  wymienionej.  W
innych wypadkach termin gwarancji  ulega przedłużeniu o czas,  w ciągu którego wskutek wady rzeczy
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objętej  gwarancją uprawniony z gwarancji  nie mógł z niej  korzystać W okresie gwarancji  Wykonawca
zapewnia  wykonanie  bezpłatnych  przeglądów  serwisowych  w  zakresie  eksploatacji  dostarczonego
przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta .

6. W okresie gwarancji dojazd serwisanta do Zamawiającego następuje na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych i napraw w ramach gwarancji w terminie 3

dni kalendarzowych, liczonych od momentu zgłoszenia awarii, przy czym zgłoszenie awarii może nastąpić
w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia. 

8. Wykonawca gwarantuje dostępność autoryzowanego serwisu, części zamiennych do sprzętu, aparatury
medycznej stanowiącej przedmiot umowy na okres 10 lat. 

9. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem
nieprawidłowego użytkowania,  Zamawiający może na koszt Wykonawcy przekazać sprzęt do oceny jego
jakości  i wydania ekspertyzy w tym przedmiocie niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji i rękojmi.
Jeżeli  okaże  się,  że  wada  nie  wynika  z  winy   Zamawiającego  –  koszty  wykonanej  ekspertyzy  ponosi
Wykonawca, a jeżeli zaś wady Przedmiotu Umowy wynikają z nieprawidłowego użytkowania Przedmiotu
Umowy przez Zamawiającego – koszty wykonanej ekspertyzy ponosi Zamawiający. 

10. Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
a) niewłaściwego użytkowania urządzenia przez Zamawiającego, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub instrukcją użytkowania;
b)  mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub
     osób trzecich i wywołane nimi wady;
c)  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub
     inne nieuprawnione osoby);
d) jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich.

11.   W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 kodeksu
          cywilnego. 

§ 4
1. Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie umowy, szczegółowo określonych w ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu w
wysokości 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy  określonej w § 10 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy  w
wysokości  10  % wartości  brutto  Przedmiotu  Umowy  określonej  w  § 10  ust.1  w  szczególności  w
przypadkach:
 -  dostawy Przedmiotu Umowy niezgodnego z ofertą, 
 -  dostawy wadliwego Przedmiotu Umowy przy braku usunięcia wadliwości w terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, 
 -   wadliwości w montażu i uruchomieniu Przedmiotu Umowy przy braku ich usunięcia w terminie
     wyznaczonym przez Zamawiającego, 

c) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w §
10  ust.1 - za każdy dzień zwłoki w podjęciu działań serwisowych i naprawy, 

d) w wypadku braku wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 7 , Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 10
ust 1  umowy,

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 10 ust.1 –umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego

polegających na rażącym naruszeniu postanowień umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 10 ust.1 umowy. 
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4. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w ustawowej
       wysokości. 
5. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy

wynosi 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 10  ust. 1”.
6. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  przysługującego

Wykonawcy. 
7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  naprawienia  szkody  przewyższającej  wartość  kar

umownych na zasadach ogólnych.

§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji  gdy 

Wykonawca: 
a)  przekroczył termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, o więcej niż 7  dni

roboczych,
b) dostarczył sprzęt, stanowiący przedmiot umowy niezgodny z przedstawioną ofertą z dnia ………..2022 r.,
c) dostarczył wadliwy przedmiot umowy i nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez 
     Zamawiającego, 
d) w sposób wadliwy dokonał montażu i uruchomienia aparatów, stanowiących przedmiot  umowy i nie
     usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.  Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) Jeśli w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o upadłość albo będzie prowadził działalność

pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie postępowanie 
likwidacyjne, zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy, 

2) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 
 4.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez
      Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 6
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiający  wyznacza do kontaktu z Wykonawcą w zakresie dostawy:
-  Marika Możdżanowska – Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji – Tel. 62 78 27 322

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym  w zakresie dostawy:
- ……………………………………………………………………………………… - tel. ………………………..

§ 7
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących Wykonawcy w
każdym z następujących przypadków: 
1) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje dostawy zgodnie z Umową, 
2) Wykonawca nie wykona w terminie określonym Umową wezwania Zamawiającego do wykonania 

obowiązku wynikającego z Umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację, 
3) po stronie Wykonawcy nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub 

uniemożliwiający realizację Umowy. 
§ 8

Zmiany umowy
1.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących sytuacji powodujących konieczność:
a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W tym przypadku 

obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 
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b)  zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
2.  Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o ujawnionych

okolicznościach  (wraz  z  uzasadnieniem)  powodujących  konieczność  zmian  w  umowie.  Warunkiem
wprowadzenia  zmian jest  podpisanie  przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej  pod rygorem
nieważności. 

                                                                                   § 9
                                                                               Siła wyższa

1. Żadna  ze  Stron  nie  będzie  odpowiedzialna  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
wynikających  z  Umowy,  spowodowanych  siłą  wyższą,  tj.  przez  okoliczności  nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności:
klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii,
stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. Powyższe
nie dotyczy okoliczności, obostrzeń, ograniczeń i innych sytuacji z uwagi na występowanie na terenie kraju
wirusa  SARS-CoV-2.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas
trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie
wykonać  zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  zawiadomi  niezwłocznie  drugą  Stronę  o  zaistnieniu  siły
wyższej,  jednocześnie  określając  jej  wpływ na  wykonanie  zobowiązań.  Po  zawiadomieniu,  Strony  będą
współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie
możliwe oraz będą poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo
zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 10
1. Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości:  

 
Lp. Przedmiot zamówienia Wartość

netto
Wartość
brutto

1 Przewoźny Aparat do USG  ……………………..  zł ……………………….. zł

 
                                 RAZEM …………… zł ……………… zł

Słownie:  wartość netto: …………………………………………………………………………………………………………złotych  00/100.
Słownie:  wartość brutto:   ……………………………………………………………………………złotych 00/100.

       Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: NIP  6191827089
       i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
2. Rozliczenie należności określonej w pkt 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie prawidłowej faktury

Vat, wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu dostawy sprzętu, montażu niniejszego sprzętu, oraz
po  właściwym  przeszkoleniu  personelu  w  zakresie  jego  obsługi  i  po  protokolarnym  bezusterkowym
odbiorze  niniejszego  sprzętu.  Zapłata  nastąpi   w  terminie  7  dni  od  przyjęcia  przez  Zamawiającego
prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  ,  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
nr ................................................. .

3. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, termin płatności biegnie
od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniej prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

4. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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5. Zamawiający powierza Wykonawcy w drodze odrębnej umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych
osobowych. Umowa ta jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. Wykonawca
wraz  z  podpisaniem  umowy  będzie  zobowiązany  jednocześnie  podpisać  umowę  powierzenia
przetwarzania danych osobowych. 

 
                                                                                           § 11

1. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej strony umowy
przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej
(Dz.U. 2021.711 t.j.). 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie
odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   oraz  inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
                                                                               

§ 12
4. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy uwzględnieniu słusznych

interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu
właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Cesja  uprawnień  i  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy  możliwa  jest  wyłącznie  za  zgodą

Zamawiającego – brak pisemnej zgody oznacza nieważność dokonanej cesji  oraz brak jej  skuteczności
wobec Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania umowy i nie
podania go Zamawiającemu – dane te podane na etapie zawierania umowy są uważane za aktualne, zaś
wszelką korespondencję wysłaną na podane dane uważa się za skutecznie dostarczoną.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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