
Załącznik numer 5 do SIWZ 
na „Dostawę echokardiografu”

Projekt umowy 

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego 

   
Umowa  zawarta  w  dniu   …........................................  r.  w   wyniku   postępowania

przetargowego  o  zamówienie publiczne   nr 4398/2016 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: 19 475  000 PLN
- reprezentowaną przez  2 członków Zarządu wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -                 Prezes Zarządu
2.  Janusz Roszkowski -                 Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „zamawiającym” :
a 
…............................................... z siedzibą w …............................... przy ul. ….................................
kod pocztowy:.............................., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …....................................w 
…................................pod nr KRS..................................... NIP.................., 
REGON.........................................,

reprezentowanym przez:
….......................................................

w dalszej części umowy zwanym „wykonawcą”

zawarta  w konsekwencji  dokonania  wyboru  w ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.  U.  z  2015 r.  poz. 2164 ze zm.) na:
„Dostawę echokardiografu”, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  echokardiografu  fabrycznie nowego ( w dalszej
części umowy zwanego „przedmiotem zamówienia”) na zasadach określonych w ust. 2.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (stanowiącą załącznik nr 1 do umo-

wy), 
2) Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy),
3) Swoją ofertą (stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy),

które to dokumenty stanowią integralną część umowy.
3. Wraz z aparatem echokardiograficznym   wykonawca przekaże zamawiającemu komplet

wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności dokumenty gwarancyjne.
4. Wykonawca oświadcza, że  echokardiograf jest   fabrycznie nowy, nieużywany,  wolne od

wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

§2
Termin realizacji umowy



1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 42 dni (słownie: czterdzieści dwa  dni
od dnia zawarcia umowy.

2. Za dzień realizacji umowy uznany zostanie dzień odbioru przedmiotu zamówienia wraz z
dokumentacją, o którym mowa w § 3 umowy.

§3
Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego najpóźniej w terminie
określonym w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z zamawiającym termin odbioru z wyprzedzeniem,
co najmniej 3 - dniowym. 

3. Odbiór  przedmiotu zamówienia oraz uznanie jego należytego wykonania stwierdzone zo-
stanie protokołem podpisanym przez zamawiającego oraz wykonawcę. Wykonawca zobo-
wiązany jest przy tym do przedstawienia zamawiającemu dwóch egzemplarzy kompletnie
wypełnionego i podpisanego protokołu odbioru obejmującego przedmiot zamówienia.

4. Jeżeli w przekazanym przedmiocie zamówienia stwierdzone zostaną wady lub braki zama-
wiający uprawniony będzie do odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i wyzna-
czenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub uzupełnienie braków.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie okre-
ślonym zgodnie z ust. 4. Procedura usuwania wad lub uzupełniania braków nie ma wpływu
na termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, co oznacza, że w razie usuwania wad i
uzupełniania braków po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 wykonawca pozostawać bę-
dzie w zwłoce, co do dostarczenia przedmiotu umowy.  

6. W przypadku opisanym w ust. 4 odbiór nastąpi w terminie wskazanym przez zamawiające-
go. Odbiór stwierdzony zostanie protokołem o którym mowa  w ust. 3.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie w wy-
sokości.............................................................................netto  (słownie:...................)
brutto…...................( słownie:................................................)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa:

a) w ust. 1  - płatne będzie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni liczonych od dnia następu-
jącego po dniu podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu odbioru przedmiotu za-
mówienia w zakresie echokardiografu, o którym mowa w OPZ bez uwag oraz doręczeniu
zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT,

3. Wynagrodzenie, o którym mowa  ust. 1 ma charakter ryczałtowy, nie podlega podwyższe-
niu i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z ni-
niejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w
tym w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy, wymagane przepisa-
mi prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu za-
mówienia, w tym między innymi koszty cła, transportu, rozładunku, serwisu gwarancyjnego,
tzn. koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych echokardiografu , przeglądu przedsprze-
dażnego,  oraz wszelkich innych opłat, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu za-
mówienia.

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wykonawcy o nr ………………………...

   §5
Gwarancja oraz serwis



1. Wykonawca  udziela  zamawiającemu  gwarancji  na  przedmiot  zamówienia:   na  okres
….......................miesięcy  liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia echokardiografu
zgodnie z  § 3 umowy.

2. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przedmiot zamówienia do
stanu zgodnego z umową w szczególności poprzez usunięcie wad lub uzupełnienie braków
przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia wad lub braków przedmiotu zamówienia zamawiający powiada-
mia o tym fakcie wykonawcę na piśmie lub w drodze elektronicznej.

4. Wykonawca zobowiązany jest  doprowadzić,  na własny koszt,  przedmiot  zamówienia do
zgodności z umową w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia powiadomienia go o zaist-
nieniu wady przez zamawiającego.

5. Upływ okresu gwarancji nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli o
występujących brakach lub wadach przedmiotu  zamówienia powiadomiony został  przed
upływem okresu wskazanego w ust. 1.

6. Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, także
oryginalne części zamienne i  serwis  echokardiografu  w okresie udzielonej nieodpłatnej
obsługi  serwisowej  związanej  z  realizacją  warunków  gwarancji  dla  echokardiografu,
polegającej na bezpłatnych przeglądach  serwisowych w okresie obowiązującej gwarancji,
nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w  roku.  Termin  ostatniego  przeglądu  w  ostatnim  miesiącu
obowiązywania gwarancji. 

   §6
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do zapłaty kary umownej w wysokości:
1) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.  1 za każdy dzień

zwłoki w wykonaniu zobowiązania określonego w § 1 w stosunku do terminu okre-
ślonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1   za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 umowy w stosunku do
wskazanego w tym ustępie terminu.

2. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia określonego w § 7 ust. 1
umowy, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wobec zamawiającego kary umownej w
wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 oraz ust. 2 podlegają sumowaniu.
4. W przypadku, w którym wysokość poniesionej szkody przenosi wartość zastrzeżonej kary

umownej zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach
ogólnych.

   §7
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w § 1 przekra-
czającego 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden) dni w stosunku do terminu wskazanego w §
2 ust. 1 umowy. 

2. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa § 3 ust. 4 umowy pozostaje bez wpły-
wu na uprawnienie zamawiającego do rozwiązania umowy.



§8
Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili jej zawarcia w terminie 30 (słownie: trzydzie-
stu) dni liczonym od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu wspomnianych okoliczności.

   
§9

Zmiana umowy

1.  Niedopuszczalna  jest  zmiana  istotnych  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty
wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo 
zamówień publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 

1) w przypadku, w którym termin realizacji umowy uzależniony jest od realizacji przez
zamawiającego  przedsięwzięcia  niezbędnego  do  należytego  wykonania  przedmiotu
umowy, którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji
umowy może ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia, 
2)  w przypadku konieczności dokonania zmian treści  umowy w związku ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami
prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

3.  W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której
danych zmiana dotyczy). 

1) danych kontaktowych, 
2) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego).

§ 10
1. Kupujący żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto

podanej  w  ofercie,  co  stanowi …...............................  zł (słownie:
….................................................................. )

2. Dostawca 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 2015 poz. 2164  z późn. zm )

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

5. Kwotę  stanowiącą  30%  wysokości  zabezpieczenia  Kupujący  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.

Osoby do kontaktów
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są:

1) od strony zamawiającego – Jacek Sobala
2) od strony wykonawcy – 



2. Strony umowy oświadczają że osoby, o których mowa w ust. 1, są przez nie upoważnione do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie są natomiast upraw-
nione do zmiany umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi zmiany
umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie.

3. Korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy odbywać się będzie w drodze pisemnej
na adresy wskazane w niniejszej umowie lub w drodze elektronicznej na poniższe adresy e-
mail:

1) adres e-mail zamawiającego – jacek_sobala@poczta.onet.pl
2) adres e-mail wykonawcy –

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą dla Sądu właściwego
dla siedziby zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepi-
sy kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządzoną w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1
egz. dla wykonawcy, 1 egz. dla zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Oferta wykonawcy




