
Załącznik nr 7 (wzór) 

UMOWA NR … 

zawarta w dniu ………………w Tarczynie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Tarczynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 42, 
05-555 Tarczyn, NIP , 
reprezentowanym przez: 
Arkadiusza Stępniewskiego, Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego numer ZP-1.2020 pn: Dostawa sprzętu okulistycznego dla SPZOZ w Tarczynie – część 
nr …. - …………………… 

 o następującej treści: 

 

o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu …………….. 
/producent, model/  (zwanego dalej „urządzeniem”) na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tarczynie. 

2. Szczegółowe parametry techniczne urządzenia określa specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 
1 do umowy, będący jej integralną częścią. 

3. Wykonawca na własny koszt dostarczy urządzenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
zamontuje go i dokona uruchomienia – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

4. Wykonawca na własny koszt przeszkoli 6 osób wskazanych przez Zamawiającego z prawidłowej 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonego urządzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie spełnia wymagania ustawy z 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych i jest dopuszczony do użytkowania na rynku medycznym na trenie Polski. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenie, o którym mowa w § 1 ust 1 w terminie …………… dni1 
od zawarcia umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) instrukcję obsługi urządzenia wraz z instrukcją BHP w języku polskim, 

2) warunki gwarancji w języku polskim, 

3) wykaz wymaganych czynności serwisowych (w ramach gwarancji i w okresie 10 lat po jej upływie) 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu: okresowe przeglądy serwisowe, legalizacje 
(jeśli są wymagane), konserwacje, planowane wymiany części posiadających  określoną żywotność,  
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4) dane autoryzowanego serwisu producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i 
instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski, 

5) paszport techniczny, wypełniony danymi urządzenia, 

6) zestawienie dostarczonych urządzeń, zawierające nazwę, typ, producenta, rok produkcji i nr 
fabryczny 

§ 3 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekaże Zamawiającemu 
nieodpłatną nieograniczona czasowo licencję na oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu oraz będzie 
nieodpłatnie dostarczał uaktualnienia oprogramowania (jeśli takie będą) w ramach posiadanej wersji 
oprogramowania. 

§ 4 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……. miesięcy2. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnych po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

3. Realizacja zgłoszeń serwisowych: 

1) zgłoszenie fax lub mail na adres Wykonawcy przesłane przez Zgłaszającego w dni robocze w 
godzinach pracy Wykonawcy 

2) czas reakcji: 48 godzin w dni robocze, czas na naprawę uszkodzenia do 5 dni roboczych. 

4. Zapisy pkt. 2 i pkt. 3 stosuje się także do rękojmi za wady. 

5. Wykonawca dokona dwóch bezpłatnych przeglądów urządzenia po pierwszym i drugim roku 
użytkowania. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 
…………… zł (słownie: ………) w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega podwyższeniu z 
jakiegokolwiek powodu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej w 
oparciu o protokół, o którym mowa w § 2 ust. 2,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze w terminie do 60 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury w 
siedzibie Zamawiającego. 

4. Jako datę płatności uznaje się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

§ 6 

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z wyłączeniem formy 
elektronicznej. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1  - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, 

2) zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,02% wynagrodzenia, 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 4 ust. 3 pkt. 2. 

3) odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20% 
wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w terminie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on 
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca został postawiony w stan  likwidacji, 

2) jeżeli zwłoka w zakończeniu dostawy przekroczy 10 dni, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, nie później niż w terminie 30 
dni od powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od umowy 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ustawy Kodeks cywilny, oraz inne właściwe dla  przedmiotu  umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
wyłączeniem formy elektronicznej. 

§ 10 
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd cywilny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


