
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Znak sprawy: ZDT.2416.10.2019 

PROJEKT UMOWY 

zawarta dnia .. ……..roku w Olsztynie, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zmianami, zwana dalej ustawą) pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, KRS 
0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, zwanym dalej „Zamawiającym", 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego dostawa i montaż wyposażenia szpitala w 

zakresie: 

Lp. Opis 

Model, typ, 

nazwa 

producenta 

Ilość 

[szt.] 

Cena netto 

[PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Podatek 

VAT 

[stawka 

%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1        

SUMA  

  

 
 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta złożona 
przez Wykonawcę, które stanowią integralną część umowy. 
3.  Wraz z w/w przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty  gwarancyjne w języku 
polskim. 
4.  Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu jest fabrycznie nowy, wolny 
od wad fizycznych i prawnych i objęty gwarancją producenta. 
5.  Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………… 
 

§ 2  

ODEBRANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
1.  Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy przekazania przedmiotu umowy 

podpisany przez obie strony w dniu jego przekazania. 

§3 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1.  Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 wynosi: 

netto:……………….……, (słownie): ……….………………………...………………………………… PLN 

podatek VAT w % ………, kwota: …………………… PLN 

brutto:………..…………, (słownie): ……….…………………………………………………………… PLN 



2. Podana w ust. 1 wartość obejmuje przedmiot umowy wymieniony w §1 wraz z wszystkimi kosztami 
związanymi z realizacją umowy, a w szczególności kosztem ubezpieczenia, opakowania i transportu do 
miejsca przeznaczenia oraz montażu w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę polecenia przelewu z rachunku 
Zamawiającego. 

4.  W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi, 
począwszy od pierwszego dnia zwłoki. 

§4 

GWARANCJA I SERWIS 

1.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w 
stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno 
pod względem jakości jak i funkcjonalności. 

2.  Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły urządzenia 
medycznego, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3.  Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy, wymienia uszkodzone 
elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy i nie obciąża 
Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi oraz dojazdów). 
4.  Usługi gwarancyjne świadczy na terenie Polski, w imieniu i na rzecz Wykonawcy serwis:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  Zapewniona reakcja serwisowa urządzenia ……….  
6. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy, który spowodował utratę 
jego funkcji użytkowej, Wykonawca bezpłatnie wymieni element na nowy, wolny od wad. 
7..Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od 
dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia. 
 

§5 

KARY UMOWNE  

1.  Wykonawca zapłaci kary umowne: 

    a)  za opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w §1 ust. 5 Umowy w wysokości 0,2% 
wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 

    b)  za opóźnienie terminu reakcji serwisowej – 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po określonym w §4 ust. 6. 

2.  Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 

§6 

CESJA 

1.  Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§7 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 



2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

3.  W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą je 
rozwiązywały w trybie polubownym, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość 
miejscową sądu wg siedziby Zamawiającego. 

 

 

  ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

            Akceptuję projekt umowy      ……………………………………………………………….. 

                                                                               (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


