
UMOWA NR      /Z/2015
      Umowa zawarta w dniu …............r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne
nr  4918/2015 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy  w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000026179 NIP 848-
16-30-309 Kapitał zakładowy: 19 075  000 PLN - reprezentowaną przez   2 członków Zarządu spośród
wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -                 Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski -                 Zastępca Prezesa Zarządu
3.  Janusz Roszkowski -                 Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy zamawiającym :

NIP : …........................................ Regon …...........................................
KRS: …...................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Wyłonienie wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru  najkorzystniejszej oferty  w
trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr  4918/2015

§ 2
Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  sprzedać  zamawiającemu  maksymalnie  w  okresie  do …......  dni
(maksymalnie  42 dni  )  od podpisania  umowy  sprzęt  i  wyposażenie  w asortymencie  i  w ilościach
określonych w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia /SIWZ/ oraz załącznikach 1 do 10, które
wraz z ofertą dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.

2. Miejscem dostawy Zamówienia jest:
a) Blok Operacyjny – dot. Pakietu 1, 2, 
b) Pracownia Endoskopii - dot. Pakietu  3
c) ZDO – dot. Pakietu 4
d) Przychodnia Specjalistyczna, ul. |Konopnickiej 1 – dot.Pakietu 5
-  w  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.,  ul.  Baranki  24,  19-300  Ełk  w  godzinach  od  700 do  1430.  za
pośrednictwem  Magazynu  Medyczno-Gospodarczego  dla  potwierdzenia  dostawy,  z  możliwością
wykorzystania pomieszczeń magazynowych zamawiającego.

3. Wartość przedmiotu dostaw wynikających z niniejszej umowy wynosi:
Pakiet …. – wartość oferty netto: ….... zł + VAT= …..........  zł wartość brutto (słownie: ….......................
zł 00/100)

4. Cena ustalona niniejszą umową jest ceną obejmującą:
a. wartość towaru
b. podatek VAT,
c. cło,
d. ubezpieczenie i transport,
e. instalację w siedzibie zamawiającego,
f.  szkolenie  personelu  obsługującego  urządzenie  tj.  personelu  medycznego,  pracowników  Działu
Technicznego/Informatycznego w zakresie obsługi,  wraz z montażem i  uruchomieniem urządzenia  w
terminie uwzględniającym czas pracy personelu

§ 3
   Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy (o ile nie określono inaczej w opisie
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przedmiotu zamówienia), wolny od wad fizycznych i prawnych. 
2. Do  zakupowanego sprzętu  winna  być  dołączona gwarancja  obejmująca  okres …..  miesięcy od  daty

montażu oraz wykaz podmiotów obsługi serwisowej (zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010r.)

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z urządzeniem instrukcję obsługi,  paszport techniczny i
instrukcję serwisową (DTR) przedmiotu zamówienia w języku polskim. 

4. Wykonawca  wraz  z  dostawą  sprzętu  i  wyposażenia  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  wszelkich
certyfikatów CE dla właściwych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

5. Instalacja  i  uruchomienie  musi  być  przeprowadzone  przez  wykonawcę,  z  udziałem  przedstawiciela
zamawiającego (tj. Dział Techniczny Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Tel.  087 620 95 82)  w siedzibie
zamawiającego . 

6. Z przyjęcia  sprzętu  jest  sporządzany protokół  odbioru/instalacji.  Protokół  musi  potwierdzać  dostawę,
przeszkolenie personelu użytkującego dostarczony sprzęt oraz jego uruchomienie. Musi zawierać dane
identyfikacyjne  sprzętu.  Protokół  podpisany  jest  przez  uprawnione  osoby  po  stronie  zamawiającego
(Dział Techniczny/Inrformatycy, Magazyn oraz Użytkownik) oraz po stronie Wykonawcy.

7. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa sie dzień podpisania protokołu odbioru/instalacji.
8. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady dające się usunąć, to zamawiający  może

odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin do ich usunięcia.
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyte warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwe

zabezpieczenie p. pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro
pacjentów i pracowników zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza się, że zapoznał się z warunkami przechowywania sprzętu i zrzeka się wszelkich
roszczeń z  tytułu  niewłaściwego przechowywania  pod groźbą utraty  gwarancji.  Dotyczy  to  tylko  w
sytuacji kiedy wystąpi konieczność dokonania instalacji sprzętu w innym terminie niż jego dostawa do
magazynu Zamawiajacego.

11. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących pracowników wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.

12.Z  chwilą  podpisania  przez  Strony  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  na  Korzystającym  spoczywa
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§ 4
   Kary umowne

1. Nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę może spowodować natychmiastowe wypowiedzenie
umowy  bez  zachowania  ustawowego  terminu  wypowiedzenia,  z  tym  że  zamawiający  udzieli
dodatkowego  3-dniowego terminu w przypadku zwłoki na wykonanie zobowiązania z uprzedzeniem o
zamiarze wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości brutto 

zamówienia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada wykonawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego dla danego sprzętu za każdy dzień zwłoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6 ust. 5, 
uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie.

§ 5
Termin płatności

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić wykonawcy  za  dostarczony  sprzęt  medyczny  według  cen
podanych w ofercie przetargowej.

2. Należność za dostarczone towary regulowana będzie po dostarczeniu faktury, przelewem na rachunek
wykonawcy. Płatność   pierwszej  raty  nastąpi  w  kolejnym  najbliższym  miesiącu  po  dniu  odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi w 36 równych, comiesięcznych rat, tj. przez okres 3
lat - płatne do dnia 30 każdego miesiąca.

4. Wynagrodzenie  umowne,  o którym mowa w §2 ust.  3 wypłacone  będzie  na podstawie wystawionej,
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końcowej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru, o którym
mowa w § 3  niniejszej umowy.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty pełnej należności. W takim przypadku strony

dopuszczają możliwość renegocjacji ceny sprzedaży na korzyść Zamawiającego.
7. Za  nieterminową  zapłatę  rat  ze  strony Zamawiającego  przysługują  wykonawcy  odsetki  w wysokości

ustawowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i
wysokości naliczonych odsetek.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na zabezpieczenie spłaty rat na
przedmiocie dostawy na rzecz Dostawcy, podpisując z nim umowę sądowego zastawu rejestrowego na
finansowanym sprzęcie. Podpisanie i wykonanie w/w umowy odbywa się na koszt Dostawcy. 

9. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  cesji  wierzytelności  wynikającej  z  płatności  ratalnej  bez  uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. 

10.Zamawiający wyraża zgodę na postawienie  zobowiązania wynikającego z niniejszej  umowy w stan
natychmiastowej wymagalności przypadku niezrealizowania zobowiązań przez Zamawiającego na brak
zapłaty będącej równowartością 2-ch miesięcznych rat z określeniem dodatkowego terminu do spłaty
zaległości w wymiarze max 30 dni

§ 6
Warunki gwarancji

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Wszelkie zapisy zawarte w ofercie wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne
wobec Stron.

2. Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i wynosi 12 miesięcy.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do utrzymania  gwarancji  na  dostarczony sprzęt  oraz bezpłatnej  obsługi

serwisowej wszystkich usterek w ciągu ….  miesięcy.
4. Termin  rozpoczęcia  gwarancji  liczy się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru/instalacji  sprzętu  oraz

wyposażenia   potwierdzającego kompletność i prawidłowość dostarczonego przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku konieczności naprawy sprzętu dłuższej niż 5 dni roboczych– wykonawca zobowiązuje się

udostępnić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych na czas naprawy na koszt własny
6. W  przypadku  naprawy  gwarancyjnej,  okres  gwarancji  zostaje  przedłużony  o  czas  naprawy  danego

elementu.
7. Całkowity koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
8. Serwis i dojazd wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie.
9. Czas rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancji do 24 godzin (z wyjątkiem przerw świątecznych) od 

chwili jej zgłoszenia, a w okresie pogwarancyjnym w terminie do 48 h od chwili zgłoszenia awarii.
10.Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej

lub faxem. Dane kontaktowe dotyczące serwisu gwarancyjnego: ..................................................................
11.Wykonawca  zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego

podzespołu  (elementu)  wymienić  ten  podzespół  (element)  na  nowy,  o  parametrach  nie  gorszych  niż
zawarte w SIWZ. 

12.Wykonawca  gwarantuje  bezpłatne  przeglądy  serwisowe  w  okresie  obowiązywania  gwarancji  z
częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego
przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.

13.Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  gwarancji  na przedmiot  umowy za uszkodzenia  i
wady  przedmiotu  umowy  wynikłe  na  skutek   eksploatacji  przedmiotu  umowy  przez  Kupującego
niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się zamawiającego do instrukcji obsługi przedmiotu
umowy, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Kupującego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady.

§ 7
     Odstąpienie od umowy

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż 
wskazany przez wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie 
części przedmiotu umowy.
3. W przypadku naruszenia przez wykonawcę ust. 2 zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
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umowy ze skutkiem natychmiastowym,  pod warunkiem uprzedniego wezwania wykonawcy do usunięcia 
tego naruszenia umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym 
terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.

§ 8
Zabezpieczenie

1. Zamawiający  żąda  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  5  % wartości  brutto
podanej w ofercie, co stanowi …......zł (słownie: …................ zł 00/100 )

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Dostawcy  w  jednej  lub  kilku  formach

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.
Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm )

4. Zamawiający  zwróci  kwotę  stanowiąca  70% zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty odebrania przedmiotu Umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

 § 9
  Dopuszczalne zmiany umowy  

1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1
ustawy PZP, w następujących przypadkach:

a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie  ulegnie wyłącznie  cena brutto,  cena netto

pozostanie  bez zmian.  Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w
życie wprowadzających je przepisów.

c) zmiany ceny przedmiotu umowy, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego.
d)  zmiany  warunków dotyczących  możliwości  postawienia  pozostałych  do  zapłaty  rat  wynikających  z
umowy  w  przypadku  bezskutecznego  wezwania  do  zapłaty  zaległości  będących  równowartością  3-ch
miesięcznych rat z określeniem dodatkowego terminu do spłaty zaległości w wymiarze min. 90 dni, za zgoda
stron umowy.

2. Wszelkie   zmiany  i   uzupełnienia   umowy wymagają  pod rygorem  nieważności  formy pisemnego
aneksu.

§ 10
Postanowienia ogólne

1. Umowę  niniejszą strony zawierają  na czas określony od dnia …............ r.  do dnia w/w w § 2 pkt 1.
2. Integralną część umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego

i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915 )

4. Ewentualne  spory powstałe  na tle  wykonywania  umowy rozstrzygać będą  sądy właściwe  miejscowo
z uwagi na siedzibę zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

   Wykonawca                                                               Zamawiający
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