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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA nr ................... (WZÓR) 

zawarta w dniu …………..2018r. w Krakowie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Skale, ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, 

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000006427, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji społecznych 

i zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000014082,  

reprezentowanym przez Dyrektora – Marzenę Grochowską,  

a: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr …………. została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę zadania pn.: „Dostawa Aparatu USG” dla SPZOZ w 
Skale. 

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ i jej załączników oraz na podstawie 
dokumentów: 

a) „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy, 

b) „Zestawienie dotyczące oferowanego Aparatu USG”, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do nadzorowania dostaw i montażu przedmiotu umowy jest 
Pan/Pani ……………………… 

5. Osobą odpowiedzialną i upoważnioną ze strony Zamawiającego do nadzorowania dostaw przedmiotu 
umowy jest …………………, tel. ………………….. 

§1a 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu umowy. 

2. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy (nieużywany), bez oznak użytkowania, wolny od 
wad, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu.  

3. Dostarczony przedmiot umowy posiadać będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie 
materiałów, z których będzie wykonany oraz posiadać będzie odpowiednie atesty i certyfikaty dotyczące 
gotowego wyrobu. 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi 
zasobami technicznymi i personalnymi do wykonania przedmiotu umowy.  
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2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji, tzn. jest 
wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. 

§3 

Termin realizacji 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 28 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy wymagane świadectwa dopuszczenia do 
obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie, wskazane w zdaniu poprzednim, dokumenty przekazane zostaną 
Zamawiającemu w języku polskim. 

3. Dostawa przedmiotu umowy dokonana będzie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. 

§4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto za dostarczony przedmiot umowy 
zgodnie z przedstawioną ofertą. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 wynosi brutto …………………… (słownie: 
…………………………). 

3. Wskazane w ust. 2 wynagrodzenie jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty dostawy, transportu, wniesienia i   
montażu oraz szkolenia personelu Zamawiającego. 

4. Wykonawca, wynagrodzenie określone w ust. 2, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy, 
potwierdzonym protokołem końcowego odbioru i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury – z zastrzeżeniem ust.5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer i datę 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust.2 w następujący sposób:  

1) kwotę 50 000 zł – w terminie do 30 dni od otrzymania faktury, wskazanej w ust.4, 

2) pozostałą część wynagrodzenia – w 12 równych miesięcznych ratach z zastrzeżeniem, że 
termin płatności pierwszej raty przypadnie na 30 dzień po terminie zapłaty części 
wynagrodzenia wskazanej w pkt 1. 

6. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy będą następować w formie przelewów na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ............................................................................ . 

7. Wykonawca nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności, 
w wyniku których doszłoby do powstania zobowiązania Zamawiającego względem osoby trzeciej lub 
doszłoby do zmiany stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie 
uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 roku o działalności leczniczej. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela dokonana 
z naruszeniem ww. zasad jest nieważna.  

8. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć przedmiot umowy bez usterek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 
i przepisami oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

2) dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisywania protokołu końcowego odbioru 
odpowiednich świadectw, atestów i certyfikatów oraz innych wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 
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2. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy do 3 dni roboczych od dnia 
zakończenia dostawy przedmiotu umowy, którego termin graniczny określony został w § 3 ust. 1 umowy. 
Odbiór jakościowy i ilościowy zostanie zakończony podpisaniem końcowego protokołu odbioru przez obie 
strony umowy. 

3. Sprawdzenie jakości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym okresie wad i usterek. 

4. O wykrytych wadach i usterkach, o których mowa w ust. 3, dostarczonego przedmiotu umowy 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Zamawiającego, jakie dokonane 
zostaną przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§6 

Okres gwarancji podstawowej  

1. Okres gwarancji podstawowej na dostarczony przedmiot umowy – ………………………….. wynosi 24 
miesiące, liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Gwarancja podstawowa 
świadczona będzie w miejscu montażu przedmiotu zamówienia.  

2. Okres gwarancji podstawowej ulega każdorazowo wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony 
od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę. 

3. Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, dotyczy elementu objętego naprawą gwarancyjną. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji podstawowej także po upływie okresu 
gwarancji podstawowej, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

5. W przypadku wystąpienia usterki/wady w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca przystąpi do jej 
usunięcia w czasie do 48 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia w formie 
pisemnej lub elektronicznej. W przypadku kiedy koniec terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, Wykonawca będzie 
zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki/wady następnego dnia.  

6. W przypadku ujawnienia się usterek w okresie określonym w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest do 
bezpłatnego usunięcia usterek i wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała 
z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad 
w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej usterki i bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki. 

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw w okresie udzielonej gwarancji podstawowej, w tym 
koszty zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również dostarczenia 
rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka/wada została ujawniona, a także 
koszty zamontowania rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca chyba, że usterki/wady zostały 
spowodowane użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Zgłoszenia usterek/wad dokonuje Zamawiający pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez 
Wykonawcę, a w przypadku braku wskazania na adres Wykonawcy ujawniony we właściwym rejestrze, 
lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ................................ (*) lub telefonicznie 
na nr ……………………………..  

9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o 
zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku kiedy Wykonawca 
nie wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają za skuteczne doręczenia 
na ostatni adres wskazany przez Stronę. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonej usterki/wady w terminie określonym w ust. 5, 
Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany 
jest pokryć koszty związane z usunięciem usterki/wady w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu 
zapłaty przez Zamawiającego.   

11. Wykonawca zagwarantuje serwis techniczny przedmiotu umowy, w tym aktualizację oprogramowania, 
w okresie udzielonej gwarancji podstawowej, na warunkach zgodnych z kartą producenta i nie może 
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odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, gdy jego naprawa nie gwarantuje 
prawidłowego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzystąpienie do usunięcia usterki/wady w 
terminie określonym w ust. 5 – kara w wysokości 5 000,00 zł. brutto za każdy przypadek 
nieprzystąpienia po otrzymaniu zawiadomienia przez Zamawiającego; kara zostanie naliczona pomimo 
zlecenia usunięcia usterki/wady innemu podmiotowi, zgodnie z zapisem ust.10. 

13. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w terminie 14 dni 
od daty otrzymania dokumentu obciążającego Wykonawcę karą.  

 

§6a 

Dodatkowa gwarancja 

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)  

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji podstawowej wygasają po 24 miesiącach, licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wszystkie postanowienia dotyczące gwarancji podstawowej 
stosuje się odpowiednio do warunków gwarancji dodatkowej. 

2. Wykonawca, zwany również „gwarantem”, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji dodatkowej na 
przedmiot objęty niniejszą umową, tj. na dostawę ……………………………………, na okres .....(*) 
miesięcy, liczony od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres gwarancji 
podstawowej. 

3. Okres gwarancji dodatkowej ulega każdorazowo wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od 
dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę. 

4. Wydłużenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, dotyczy elementu objętego naprawą gwarancyjną. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji dodatkowej także po upływie okresu 
gwarancji dodatkowej, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

6. W przypadku wystąpienia usterki/wady w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca przystąpi do jej 
usunięcia w czasie do 48 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia w formie 
pisemnej lub elektronicznej. W przypadku kiedy koniec terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, Wykonawca będzie 
zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki/wady następnego dnia.  

7. W przypadku ujawnienia się usterki/wady w okresie udzielonej gwarancji dodatkowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterki/wady lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli 
usterka/wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie usterkę/wadę lub dostarczy 
rzeczy wolne od wad - w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia takiej 
usterki/wady i bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wady lub usterki. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw w okresie udzielonej gwarancji dodatkowej, w tym 
koszty zastąpienia uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy, jak również dostarczenia 
rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka/wada została ujawniona, a także 
koszty zamontowania rzeczy wolnych od wad ponosi Wykonawca chyba, że usterki/wady zostały 
spowodowane użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Zgłoszenia usterek/wad dokonuje Zamawiający pisemnie na adres do korespondencji wskazany przez 
Wykonawcę, a w przypadku braku wskazania na adres Wykonawcy ujawniony we właściwym rejestrze, 
lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ................................ (*) lub telefonicznie na 
nr …………………………… .  

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego o 
zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku kiedy Wykonawca nie 
wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają za skuteczne doręczenia na 
ostatni adres wskazany przez Stronę. 
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11. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonej usterki/wady w terminie określonym w ust. 6, 
Zamawiający zleci jej usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązany jest 
pokryć koszty związane z usunięciem usterki/wady w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty 
przez Zamawiającego.   

12. Wykonawca zagwarantuje serwis techniczny przedmiotu umowy, w tym aktualizację oprogramowania, 
w okresie udzielonej gwarancji dodatkowej, na warunkach zgodnych z kartą producenta i nie może 
odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, gdy jego naprawa nie gwarantuje 
prawidłowego użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzystąpienie do usunięcia usterki/wady w 
terminie określonym w ust. 6 – kara w wysokości 5 000,00 zł. brutto za każdy przypadek nieprzystąpienia 
po otrzymaniu zawiadomienia przez Zamawiającego; kara zostanie naliczona pomimo zlecenia usunięcia 
usterki/wady innemu podmiotowi, zgodnie z zapisem ust.11. 

14. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w terminie 14 dni od 
daty otrzymania dokumentu obciążającego Wykonawcę karą.  

 

§7 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają następujące kary umowne: 

a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3,5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień roboczy opóźnienia w dostarczeniu 
przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy; 

b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień roboczy opóźnienia w wymianie lub 
usunięciu wad i usterek, o których mowa w § 6 ust. 6  umowy; 

c) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę ze 
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potracone przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
Wykonawcy należnego mu zgodnie z niniejszą umową. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

5. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający 
może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym z konsekwencjami wymienionymi w ust. 1 pkt c, oraz ust. 2 i 4. 

§8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne 
tylko w granicach art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty 
rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu (np. kryteria oceny ofert). 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie: 

a) terminu dostarczenia przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy), gdy jest to spowodowane siłą wyższą,  

b) realizacji przedmiotu umowy z wynagrodzeniem niższym niż w wskazane w Formularzu ofertowym i §4 
ust.2 niniejszej umowy, a zmiany w tym zakresie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, 
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c) osób wskazanych w § 1 ust. 4 i 5 umowy. 

4. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie 
mają charakteru zmian istotnych. 

§9 

Podwykonawstwo  

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy)  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców. Wykonawca 
powierzy podwykonawcom wykonanie następujących dostaw stanowiących część przedmiotu niniejszej 
umowy: ...…  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku spełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej umowy.  

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 
podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu 
umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda 
Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym 
fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej na 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków niniejszej 
umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.   

§10 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w sytuacji: 

a) określonej w art.145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 Wykonawcy nie 
przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, a Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy 
kara umowna, o której mowa w § 7 ust.1 pkt c wraz z konsekwencjami wymienionymi w § 7 ust. 2 i 4.  

§11 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek 
rozbieżności lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do 
współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.  

3. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez 
Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§12 

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

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


