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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../ZP/18
zawarta dnia ….......................... r. w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000003145, NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, który reprezentuje:

Wiktor Stasiak –

DYREKTOR

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
….......................
z
siedzibą
w
…...................................,
zarejestrowaną
…............................................................... pod numerem …...........................................................................,
NIP …......................., Regon ….................................
reprezentowanym przez:
….......................................... –
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

…...................................
(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej 221 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż detektora do mammografu Selenia Dimensions s/n
81001132038 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie
z SIWZ.
2. Dostawa obejmuje również zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu umowy.
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§3
Cena i warunki płatności
Wartość umowy wynosi ..........................…............................................................................... zł netto
słownie:............................................................................................................................................... zł,
................................................................................................................................................... zł brutto
słownie: ............................................................................................................................................. zł.,
zgodnie z Formularzem cenowym, będącym częścią oferty.
Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym też: koszt
dostarczenia, koszt instalacji sprzętu oraz wszelkie należne podatki.
Strony ustalają, że zapłata za sprzęt nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu,
zainstalowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Zapłata
nastąpi
w
formie
przelewu
na
rachunek
bankowy
(nr
rachunku)
….............................................................................................................................................................,
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia,
których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia wierzyciela w miejsce
Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
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§4
Termin i warunki realizacji
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 2 na
warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że spełnia on wymagane polskim
prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych.
Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego przedmiotu umowy wymienionego w § 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia w
formie pisemnej, telefonicznej, faksu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 2 do Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1, własnym środkiem transportu, na własny koszt
i ryzyko.
Dostarczony przedmiot umowy określony w § 2 zostanie w ramach wynagrodzenia zainstalowany oraz
nastąpi uruchomienie tomografu komputerowego przez specjalistów Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się po zakończonej realizacji przedmiotu umowy do dostarczenia
oświadczenia potwierdzającego, że mammograf nadal posiada oznaczenie CE.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem
z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku będą naliczane
kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbioru przedmiot umowy określonego w § 2 dokonuje się wyłącznie na piśmie po jego dostarczeniu,
zainstalowaniu i uruchomieniu tomografu komputerowego.

§5
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego
przedmiot umowy określonego w § 2.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiot umowy
określonego w § 2 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiot umowy
określonego w § 2, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz
praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§6
Gwarancja jakości, reklamacje
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wad
fizycznych w rozumieniu § 5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną i warunki gwarancji przedmiot umowy
określonego w § 2.
Termin obowiązywania gwarancji wynosi: ……………….. miesięcy.
Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji jakości zarówno za wady powstałe z przyczyn tkwiących w
sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne
przedmiot umowy określonego w § 2, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub gwarant ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru
w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem na
nr.......................................).
Wykonawca wymieni nieodpłatnie wadliwy towar po trzykrotnych naprawach gwarancyjnych tego
samego istotnego podzespołu.
W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w
terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni
roboczych od dnia zgłoszenia. Maksymalny czas reakcji na przystąpienie do usuwania awarii wynosi 48
godzin w dni robocze, licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faksem na nr
….......................).
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8. Reklamacje mogą być składane faksem. Zamawiający uzna, że reklamacje składane za pomocą faksu
dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem transmisji). Wszelkie
terminy dotyczące reklamacji liczy się od dnia nadania faksu.
9. Niesprawność dostarczonego przedmiotu umowy określonego w § 2 powyżej 48 godzin przedłuża czas
gwarancji o pełny okres niesprawności w przypadku gwarancji na 12 miesięcy.
10. W przypadku, gdy awaria przedmiotu zamówienia określonego w § 2 nie zostanie usunięta w terminie
wskazanym w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować Zamawiającemu sprzęt
zastępczy tej samej klasy.
11. Koszt napraw, konserwacji, czasu pracy serwisu, dojazdu do Zamawiającego oraz wszelkie koszty mające
związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
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§7
Odpowiedzialność stron umowy
W przypadku nie wykonania umowy w terminie określonym w § 4 ust. 3 Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3
ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nie usunięcia awarii oraz nie dokonania wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w
terminie opisanym w § 6 ust. 5 i 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1.
W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§8
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku zaistnienia
jednego z wymienionych przypadków:
W trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
o którym mowa w § 10 ust. 1.
W przypadku dostarczania przez Wykonawcę towaru złej jakości niezgodnego z SIWZ.
Jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny
za
wyjątkiem sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od Wykonawcy, dotyczącej zaprzestania
produkcji danego przedmiotu zamówienia lub braku odnowienia pozwolenia na obrót, a Wykonawca na
piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 przez Zamawiającego poprzedzone
zostanie co najmniej 3 – krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491
i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne
roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne określone
w § 7 ust. 3 obowiązują.

§9
Zamiana stron umowy oraz podwykonawstwo
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż
wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten zobowiązał się do
udzielenia Wykonawcy swoich zasobów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy – w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w
ciągu 5 dni od wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą, z jednoczesnym wykazaniem iż
proponowany nowy (inny) podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż w ogłoszeniu i SIWZ.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie
części lub całości przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu
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przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej
określonej w § 7 ust. 4.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia objętego niniejsza umową.
§ 10
Postanowienia końcowe
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.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

