
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy 10/PN/D/2020 

 

 
UMOWA Nr        /2020 (wzór umowy) 

 
zawarta w dniu …………… 2020 r. w Warszawie  pomiędzy: 
 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – 
Włochy z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, 
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000003553, NIP:522-25-86-517, REGON:017202242,reprezentowanym 
przez:  
 
Dyrektora       Pawła Dorosza 
 
zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
 
__________________________ z siedzibą w _______, __- ___ ___________, ul. _______________ , 
zarejestrowaną pod Nr KRS ____________ rejestru przedsiębiorców, akta rejestrowe w Sądzie 
Rejonowym w _________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisanym do 
CEIDG, NIP _________________, REGON _____________________, zwaną/ym w dalszym ciągu 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 
uPzp – sprawa numer 10/PN/D/2020 na dostawę fabrycznie nowego i nie powystawowego aparatu USG 
wraz z oprzyrządowaniem dla SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy z siedzibą w Warszawie wraz z 
montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu w zakresie obsługi. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatu USG do Zamawiającego, do jego przychodni 
zdrowia przy ul. Cegielnianej 8 w Warszawie (nazwa, typ) ……………………………………..wraz z 
oprzyrządowaniem (w dalszej części umowy zwanym urządzeniem/urządzeniami ) zgodnie z ofertą 
Wykonawcy stanowiącej w załącznik nr 1 do niniejszej umowy i za cenę określoną w tej ofercie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymienione w pkt.1 
urządzenie na własny koszt i odpowiedzialność. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia umownego, do przeszkolenia wskazanych 
osób z personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi urządzenia, w sposób umożliwiający prawidłowe 
użytkowanie. 
4. Wartość brutto całości przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą  nie może być wyższa niż: 
……………… zł. (słownie zł.: …………………………………………………….  …./100 ).Wartość netto: 
……………………….. zł. płatne zgodnie z § 4 umowy, po dostarczeniu i przekazaniu do użytku 
przedmiotu zamówienia, które  ma być potwierdzone przez Zamawiającego. 
5. Podana wartość brutto zawiera wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją umowy, w 
tym cenę urządzenia wraz z oprzyrządowaniem w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł. 
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz:  
a) koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie, 



b) koszty dodatkowe takie jak: opakowanie, transport, montaż, szkolenia, 
c) pozostałe dodatkowe koszty jeśli występują.  
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz zamontować i przekazać do użytku w 
terminie do 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy. 
2. Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację techniczną/instrukcję 
użytkowania (w języku polskim) , założy paszporty techniczne oraz przedstawi ważne deklaracje 
zgodności EC lub certyfikaty CE, dokumenty dopuszczające wyroby do użytku na polskim rynku zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność i ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż 
do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 
4. Dostarczone urządzenie objęte jest gwarancją na okres ………. miesięcy, na warunkach określonych 
umową. 
Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania – Wykonawca zgodnie z zaleceniami 
producenta, z zastrzeżeniem ust. 8.   
Naprawa istotna powoduje, iż gwarancja biegnie od początku na części podlegające naprawie. W 
przypadku innych niż wymienione wyżej napraw gwarancja ulega przedłużeniu , o okres do ponownego 
uruchomienia urządzenia i stwierdzenia jego sprawności.   
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje wady / awarie 
powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, 
produkcyjne lub materiałowe. 
Gwarancją nie są objęte w szczególności: 

1) uszkodzenia i wady urządzeń wynikłe na skutek: 
a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 
się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, 
powódź, zalanie itp.); 
3) materiały eksploatacyjne. 

5. Pełna bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji obejmuje: 
a) czas reakcji serwisu max 48 godzin od zgłoszenia awarii e-mailem lub telefonicznie w dni robocze. 
Przez dni robocze rozumie się okres od poniedziałku do piątku godz. 8,00-17,00 z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji serwisu i przystąpienie do usuwania awarii maks. 48 godzin 
liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego 
Wykonawcy, dokonanego w formie wiadomości e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku 
wysłania go między godz. 8.00 a 17.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu 
roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 17 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, 
uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.  
b) wykonanie przeglądów według zaleceń producenta urządzenia, 
c) konserwację i wymianę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych które powinny zostać 
wymienione w czasie okresowych przeglądów technicznych według zaleceń producenta, 
d) regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta,  
e) sprawdzenie/badanie stanu bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń potwierdzone odpowiednim 
protokołem i wpisem do paszportu urządzenia, 
f) wystawienie orzeczenia o stanie technicznym i dokonanie wpisu do paszportu urządzenia, 
zawierającego w szczególności datę ich wykonania, imię i nazwisko serwisanta, dokładny adres firmy 
(wykonawcy), pieczątkę serwisu i opis czynności. Uzupełnieniem dokumentacji musi być informacja o 
uzyskanych wynikach przeprowadzonych testów i ewentualne uwagi dotyczące urządzenia oraz termin 
wykonania następnych działań serwisowych. 
6. Na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz 
z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, 
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności które  



Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów urządzenia. 
7. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas 
naprawy, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 4.  
8. Trzykrotna naprawa tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę 
elementu/podzespołu na nowy wolny od wad. W takim przypadku gwarancja na wymieniony 
element/podzespół biegnie  od daty dokonania wymiany.  
9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres: min. 10 lat od daty dostawy 
potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia  
10. Najpóźniej przy dostawie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę podmiotów upoważnionych 
przez producenta lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych wraz z 
danymi kontaktowymi i wskaże osobę/y do kontaktu z Zamawiającym oraz informację o dostawcach 
części zamiennych i/lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. 
11. Naprawę urządzeń w terminie max 10 dni roboczych lub do 14 dni roboczych w przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od pisemnego zgłoszenia.  

 
§ 3 

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. W przypadku 
dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia. 
2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane niezwłocznie 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie (faksem) lub mailem.  
4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia o którym mowa w pkt. 3 uzupełni brakujące 
dokumenty. 
5. Za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów 
Zamawiający naliczy karę umowną zgodną z § 8 ust 1 pkt. b) 

 
§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostawie, potwierdzonej przez obie strony protokołem zdawczo - 
odbiorczym, na podstawie faktury, w 5 równych ratach miesięcznych. Dopuszcza się wystawienie jednej 
raty wyrównującej. Pierwsza rata płatna na koniec miesiąca po miesiącu , w którym nastąpiła dostawa. 
Kolejne raty w okresach miesięcznych płatne na koniec danego miesiąca. 
2. Zapłata każdej raty nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie 
z harmonogramem spłat dostarczonym wraz z fakturą. 
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania  rachunku bankowego Wykonawcy. 
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  
5. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych. 
6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w całości lub części którejkolwiek raty przekraczającego 45 
dni, skutkować będzie po stronie Wykonawcy prawem do postawienia kwoty niezapłaconej ceny w stan 
natychmiastowej wymagalności i żądania jej natychmiastowej zapłaty, po udzieleniu dodatkowego co 
najmniej 15 dniowego terminu na zapłatę zaległości. 
7. Koszty finansowania płatności ratalnej wynoszą:   
netto.............................. zł  
(słownie zł: ...................................................................................................................) 
podatek VAT..........................  zł 
brutto.............................zł 
(słownie zł: ...................................................................................................................) 
 
Wartość jednej raty: 
netto.............................. zł  
(słownie zł: ...................................................................................................................) 
podatek VAT..........................  zł 
brutto.............................zł 
(słownie zł: ...................................................................................................................) 



 
Wartość raty wyrównawczej: 
netto.............................. zł  
(słownie zł: ...................................................................................................................) 
podatek VAT..........................  zł 
brutto.............................zł 
(słownie zł: ...................................................................................................................) 
 
 

 
§ 5 

1. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia udostępnionego mu przez Zamawiającego, na czas 
realizacji zamówienia, pomieszczenia i sprzętu w nim zamieszczonego, wynikające z winy 
Wykonawcy. 
2. Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia usunie wszelkie ślady po montażu na własny 
koszt. 
 

§ 6 
1.Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego urządzenie jest fabrycznie nowe, 
nie powystawowe, dostarczone przez Wykonawcę urządzenie jest zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w załączniku nr 6 do SIWZ (specyfikacja techniczna), posiada stosowne 
certyfikaty lub inne pozwolenia dopuszczające jego stosowanie oraz jest zgodna z zamówieniem 
Zamawiającego i jest gotowa do użytkowania bez konieczności dokonania dodatkowych zakupów i/lub 
innych uzupełniających czynności.  
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towaru na zasadach 
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez 
Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w 
uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie 
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
2) Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo 
prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest 
do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie 
Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu 
odmawia podpisania protokołu odbioru. 
4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie i nie dokonanie wymiany towaru na wolny od wad, 
Zamawiający może naliczyć kary umowne jak za zwłokę w dostawie. 
5. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać  
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający 
zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, 
kiedy wada / awaria nie została usunięta przez. Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej 
gwarancji. 
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, co do: 
a) nazwy, symbolu (serie, .kod towaru) jak na fakturze 
b) sposobu przechowywania. 

§ 8 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wartości brutto :  

a) w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy 
Wykonawcy 



b) w wysokości 0,1% wartości umownej przedmiotu umowy w terminie/niezgodnej dostawy, 
nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia.  
c) w wysokości 0,1% wartości umownej przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu 
do naprawy po terminie określonym w § 2 ust. 5 pkt „a” (czas reakcji serwisu),  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) 10% wartości przedmiotu umowy wyrobu w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 
powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyłączeniem okoliczności 
opisanych w § 10  

§ 9 
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić  
odszkodowania uzupełniającego.  

§ 10 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy tj. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z dostawy, w 
okolicznościach opisanych w ust. 1 wynagrodzenie przewidziane umowa nie należy się Wykonawcy.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w okresie do upływu terminu 
gwarancji określonego w § 2 ust. 4 w przypadkach, gdy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje 
niewłaściwie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dostawą, 
montażem, obsługą serwisową czy gwarancją. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania zobowiązania umownego będącego powodem 
odstąpienia od umowy. W przypadku braku wykonania tego zobowiązania w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od 
niniejszej umowy. 
4. Rozwiązanie i/lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 11 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  
w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
b) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia poniższych 
przesłanek:  

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru i pomimo wezwania pisemnego odmawia odbioru wyrobów,  
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego o ile przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 13 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących 
przypadkach oraz w sytuacjach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 



b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 
c) zmiany sposobu/terminów płatności; 
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności któ-

rych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
e) zmiany numeru konta bankowego; 
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący pod-
stawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu 
który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu; 

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do ak-
tualnego stanu prawnego; 

i) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności. 
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w §14 ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w 
następującym zakresie: 

a) zmiany terminu dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń w przypadku zaistnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie zawinionych 
przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej; 
 

§ 15 
1. Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec 

Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 
2. Powiadomienie o którym mowa musi wpłynąć do Zamawiającego na co najmniej 30 dni przed 

zamierzonym dokonaniem cesji. 
3. Żadna ze stron umowy nie jest uprawniona do dokonania przeniesienia na osobę trzecią 

jakichkolwiek swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
strony 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
Załączniki do umowy 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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