
   

 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017                                                                             
  WZÓR 

UMOWA nr …./2017 
zawarta w dniu ………………………2017 r. w  Warszawie pomiędzy:  
Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 
00-910 w Warszawie  Al. Gen. A. Chruściela 103, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS  0000168917, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 952-17-87-527 , REGON 013268132, zwanym dalej 
Zamawiającym,  
reprezentowany przez: 
Pana  Janusza Niewęgłowskiego                          - Dyrektora 
 
a 
 
…………………………..……….…..,  z siedzibą ……………………..., ul. …………….., tel. ………….,  
fax.: ……..…., zarejestrowaną  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd …………..., ……... Wydział Gospodarczy, KRS ………..., NIP ……..…., REGON……...……., 
zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowaną przez: 
 

1……………………………………………….……………………………………………… 

2…………………………………………………….………………………………………… 

 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), 
strony postanawiają: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego: 
- dostawa autoklawu – 2 komplety; 
- dostawa tympanometru – 1 komplet; 
- dostawa aparatu EKG – 1 komplet; 
- dostawa laryngoskopu autoklawowalnego – 1 komplet; 
- dostawa tonometru bezkontaktowego – 1 komplet; 
- dostawa mikrosilnika endodontycznego z wbudowanym endometrem – 1 komplet; 
- dostawa lamp bezcieniowych zabiegowo-diagnostycznych – 3 komplety. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zestawienie wymaganych parametrów technicznych określa                     

załącznik nr 3 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. 

                                                                         § 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy, zamontuje, uruchomi ww. sprzęt medyczny w terminie          
do …… dni od dnia podpisania umowy.  

2. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nastąpi po instalacji sprzętu i będzie trwało stosownie 
do potrzeb zamawiającego. 

3. Miejsce dostawy, montażu i przeszkolenia nastąpi w Przychodni Lekarskiej AON SPZOZ w Warszawie 
przy Al. Gen. A. Chruściela ”Montera” 103. 
 

                                                                         § 3 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę ...................... zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 
………..zł podatku VAT, łącznie.....................zł brutto (słownie: .........................................................zł 
..../100), która stanowi sumę określoną w formularzu ofertowym  – załącznik nr 1. 

 
 



   

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1, obejmuje jego: wartość, wszystkie 
określone prawem podatki, opłaty oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty trans-
portu, montażu, przeszkolenia personelu itp.  

3. Zamawiający dokona zapłaty wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 na podstawie faktury. 
Zapłata nastąpi przelewem na konto wykonawcy  podanym na fakturze w terminie do 30 dni od wysta-
wienia faktury. Wystawienie faktury może nastąpić na podstawie obustronnie podpisanego protokołu 
końcowego dostawy kompletnego sprzętu medycznego wraz z montażem.  

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.  
6. Wykonawca nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej Umowy, na rzecz 

osób trzecich bez zgody zamawiającego.   
 

                                                                       § 4 
1. Strony ustalają, że odbiór  przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę    
     następujących czynności: 

a) dostawy  sprzętu wraz z wyposażeniem, 
b) montażu i uruchomienia  sprzętu.   

                                                                       § 5 

1. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym (Lidia Rokicka, sekretariat tel. 22 673 52 35) termin 
dostawy, montażu i szkolenia personelu. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w § 2   rozu-
mie się datę podpisania protokołu odbioru technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umo-
wy – załącznik nr 1.1  Protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia  faktury za wy-
konaną  dostawę. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie zawierał m.in.: 
- datę dostawy i montażu 
- szczegółowy wykaz dostawy wraz z nr katalogowymi  
- instrukcję obsługi w jęz. polskim 
- kartę gwarancji 
- dokumentację techniczną 
- inne. 

3. Faktura Wykonawcy  będzie regulowana w formie przelewu na jego konto  wskazane na fakturze                      
    w terminie 30 dni  od daty jej dostarczenia do Zamawiającego. 
4. Fakturę można złożyć do zamawiającego po sporządzeniu, zaakceptowaniu i podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru sprzętu. Protokół stanowi załącznik do faktury. 
 
 
 
 

                                                                       § 6 
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wyprodukowany w … r. i udziela 

zamawiającemu gwarancji na sprzęt medyczny na okres ...... miesięcy, liczonych od dnia podpisania 
protokołu odbioru. Warunki gwarancji określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część przedmioto-
wej umowy.  

2. W czasie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego  świadczenia usług serwiso-
wych, jak również do wykonania 1 przeglądu gwarancyjnego 1 raz w roku, potwierdzonego pisemną 
opinią  nt. sprawności technicznej. 

3. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia (świadczenie w ramach serwisu gwarancyjnego), liczo-
ny od daty zgłoszenia awarii – do 48 godz. -2 dni robocze. 

4. Czas skutecznej naprawy niewymagającej sprowadzania z zagranicy części nie więcej niż 7 dni robo-
czych od poniedziałku do piątku. 

5. Maksymalna liczba napraw w okresie udzielonej gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy 
- maksymalnie 3 naprawy. 

6. Urządzenia są dopuszczone do obrotu i  użytku na terenie RP, zgodnie z wymogami ustawy wyrobach 
medycznych z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211). 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po  terminie jej wygaśnięcia,                        
jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.  

8. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielo-
nej przez niego gwarancji.  



   

9. Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy karty gwarancyjne w języku polskim.  
10. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.  
11. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną       

odnotowane przez serwis wykonawcy w kartach gwarancyjnych oraz paszportach technicznych sprzętu 
medycznego. 

  12. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o okres czasu pomiędzy datą zgłoszenia 
usterki, a datą  jej usunięcia. 
 

§ 7 
1.  Kary umowne będą naliczane, gdy: 
a) wykonawca będzie zwlekał realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 pkt1 w wysokości   

0,1 % ceny, o której mowa w §3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki;  
b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 pkt 2 w wysokości 0,1 % ceny, o któ-

rej mowa w §3 pkt 1, za każdy dzień zwłoki;  
c) za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi -  w wyso-

kości 0,2 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad*/, 

d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysoko-
ści 10 % ceny, o której mowa w §3 pkt 1.  

e) zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10 % ceny, o której mowa w §3 pkt1.  

2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rze-
czywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.  

 
 
 
 
 
 

§ 8 
 
 
 
 

1. Do kontaktów roboczych z pracownikami Zamawiającego, Wykonawca wyznacza swoich  pracowni-
ków w osobach: ……………………………….……… tel. ................................................................... . 

2. Do zgłaszania usterek w imieniu Zamawiającego upoważnione są nw. osoby: 
Lidia Rokicka tel. 22 673 52 35 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowiedzenia,       

w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę lub 
wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 5 ust.1) w tym 
w szczególności: 
1) jeżeli Wykonawca przekroczył termin dostawy określony w  § 2 ust.1 umowy powyżej …….. dni; 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez zachowania wy-

maganej staranności; 
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez wypowie-

dzenia, w przypadku: 
1) likwidacji Wykonawcy; 
2) wydania nakazu zajęcia majątku  Wykonawcy; 
- w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w intere-
sie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od-
stąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
 
 

§ 10 
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  w stosunku               

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powołanej na wstępie 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
 



   

§ 12 
Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 13 
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony kierować będą do właściwego rze-
czowo Sądu Powszechnego.  

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Zestawienie parametrów technicznych …………………………………… wraz z wyposażeniem. 

 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJ ĄCY 

 

 

 

 

*/ termin usunięcia wad będzie każdorazowo ustalany pisemnie pomiędzy stronami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


