
 
 

 SPZOZ.271.1.2019                                                                                             ZAŁĄCZNIK NR  2 
 
            Istotne postanowienia umowy 
 
Umowa zawarta w dniu ………… roku pomiędzy:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 Liszki 427,  
REGON:  
NIP: 944-18-56-901 
zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1.  
    

a ………………………………………………………………………………, adres do korespondencji: 
………………………………….., REGON: …………….., NIP: ……………, zwaną w treści umowy 
Wykonawcą: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 reprezentowaną przez: 

1. ………………………………..  – …………………. 
 
zwanymi łącznie Stronami. 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 39, 40 ust.1 oraz ust.2 i innymi przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), znak sprawy:  
SPZOZ.271.1.2019 - Dostawa w ramach leasingu finansowego, fabrycznie nowego klinicznego,  
cyfrowego ultrasonografu. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 - nabycie od określonego zbywcy fabrycznie nowego klinicznego, cyfrowego ultrasonografu  posiadającego 
indywidualne cechy spełniające niżej wskazane parametry i wyposażenie, 
- oddanie fabrycznie nowego klinicznego, cyfrowego ultrasonografu  Zamawiającemu do używania na czas 
określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, okres  leasingu 36  miesięcy 
- przeniesienie własności fabrycznie nowego klinicznego, cyfrowego ultrasonografu  na Zamawiającego po 
zakończeniu umowy leasingu za równowartość opłaty z tytułu przeniesienia własności określonej w 
harmonogramie finansowym. Nabycie Sprzętu nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia Umowy, po 
uiszczeniu wszystkich należności wynikających z Umowy leasingu. 
Zakres szczegółowo został określony w Wytycznych technicznych stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 32-060 
Liszki 427. 
Dostarczenie obejmuje montaż fabrycznie nowego klinicznego, cyfrowego ultrasonografu  we wskazanych 
miejscach przez Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza na etapie postępowania zaoferowanie równoważnych rozwiązań do tych opisanych 
w dokumentacji we wszystkich miejscach gdzie powołuje się na konkretne rozwiązania ze wskazaniem 
znaków towarowych, patentowych, pochodzenia oraz źródła lub szczególnego procesu oraz nazw firmy. 
Wymienione elementy mają na celu wskazanie dla Wykonawców poziomu jakości, funkcjonalności oraz 
parametrów technicznych, które stanowią minimum jakie Wykonawca musi wziąć pod uwagę przy 
sporządzaniu oferty.  
Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty równoważność oferowanego przedmiotu z 
warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ.  
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne 
pozwalające na ocenę zgodności oferowanych przedmiotów z wymaganiami SIWZ. W szczególności 
wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego przedmiotu oraz opisu 
jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery, itp.).  
 
Wymagania dotyczące leasingu: 
a) waluta: PLN 



 
 

b) rodzaj finansowania przedmiotu: leasing finansowy z opcją wykupu 
c) opłata wstępna obejmująca zobowiązania podatkowe: w wysokości 10% wartości ceny netto przedmiotu 
zamówienia (leasingu) płatna na podstawie wystawionej faktury Vat, nie później niż w terminie do 7 dni od 
dnia podpisania umowy, zgodnie z  § 2 ust.2 wzoru umowy. Okres leasingu: 36 miesięcy 
d) raty leasingowe: 36 równych miesięcznych rat leasingowych płatnych w odstępach miesięcznych, od dnia 
zawarcia Umowy, w terminie określonym w harmonogramie, który będzie załącznikiem do Umowy leasingu. 
na  podstawie  wystawionych faktur  Vat. Za dzień zapłaty wszystkich rat i płatności leasingowych strony 
uznają datę wpływu środków na konto Wykonawcy 
f) opłata za przeniesienie własności następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia Umowy leasingu 
g) koszt  ubezpieczenia  przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy będzie ponosił Zamawiający. 
Zamawiający będzie ubezpieczać corocznie przedmiot leasingu w zakładzie ubezpieczeń, w którym będzie 
miał zawartą umowę, na warunkach określonych w tej umowie. W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel  
i ubezpieczony wskazany będzie Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik  
i ubezpieczających)  
h) opłata manipulacyjna 0%  
i) wraz z momentem zawarcia Umowy leasingu wygenerowana będzie faktura VAT na całą wartość sprzętu, 
w tym należny podatek VAT. Podatek VAT powinien być uiszczony w terminie 7 dni od daty zawarcia 
Umowy leasingu 
i) wszelkie  koszty  powstałe  przy  przekazaniu  przedmiotu  leasingu, ponosi Wykonawca, 
j) koszty napraw i przeglądów podczas użytkowania pojazdu ponosi Zamawiający poza okresem gwarancji 
producenta. Gwarancja wymagana to minimum 24 miesiące. 
 

2. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej Umowy poniższe dokumenty będą uważane za 
jej elementy (tworzące niniejszą Umowę), oraz  że będą interpretowane jako część Umowy w 
następującej kolejności ich ważności :  

a) Umowa 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dokumentacja 

techniczna oraz wytyczne techniczne), 
c) Oferta Wykonawcy, 
d) Wszelka inna korespondencja pomiędzy stronami, prowadzona  na etapie wyboru 

ofert  
 Dokumenty określone powyżej w literze b) - d) stanowią integralną część Umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości …………. zł brutto (słownie: ……………………………………… 00/100), 
..……… netto (słownie: ……………………………………… 00/100). 

2. Wyżej wymieniona kwota zawiera wszystkie Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy 
tj.: opłatę wstępną – obejmującą zobowiązania podatkowe, 36 rat leasingu, opłatę za przeniesienie 
własności. 

3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot 
umowy. Cena obejmuje również koszty i opłaty związane z dostarczeniem fabrycznie nowego 
klinicznego, cyfrowego ultrasonografu do siedziby zamawiającego. Jako wskazane miejsce należy 
rozumieć albo miejsca składowania wskazane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje brak wad ukrytych klinicznego, cyfrowego ultrasonografu. 
5. Przedmiot umowy jest objęty 24 miesięczną rękojmią.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie zgodnie z opisem przedmiotu umowy.  
7. Faktura może być wystawiona w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za 

pośrednictwem platformy o której mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno- prywatnym z dnia 9 listopada 2018 roku. (Dz.U.2018 poz. 2191) 
 
 

§ 3 
Termin realizacji: do ……. dni od dnia podpisania umowy 

 
§ 4 



 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Obowiązek 
zachowania tajemnicy informacji istnieje również po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO”) 
i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) (dalej 
także „Ustawa z dnia 10.05.2018 r.”) i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 
§ 5 

1. W przypadku nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną za każdą następującą nieprawidłowość:  
a) Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% 

wartości umowy netto określonej w § 2 ust. 1 w sytuacji niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

b) w wypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie  z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego kwotę 0,1% wartości umowy netto określonej w § 2 ust. 1  za 
każdy dzień zwłoki w przypadku, gdy zwłoka nie wpłynęła na zmianę rankingu ocenianych 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku, gdy przesunięcie terminu wpłynie na zmianę rankingu oceny złożonych w 
postepowaniu ofert Zamawiający ma prawo unieważnić umowę.  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% ceny netto 
określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczny od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. 

 
 
 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o  zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:  
• Wykonawca nie podjął realizacji lub przerwał realizację przedmiotu umowy lub nie 

wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;  
• Nastąpiło pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o nienależytym 

wykonywaniu umowy lub o realizowaniu zamówienia w sposób niezgodny z zapisami 
umowy i pomimo uprzedniego powiadomienia nie nastąpiła poprawa w tym względzie;  

• Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę.  
2. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności.  
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 



 
 

2. Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w paragrafach 
poprzedzających niniejszej umowy oraz następujących przypadkach: 

a) Konieczności zmiany terminów, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie wynika to z winy Wykonawcy. 

b) W przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 9, pod warunkiem, że Wykonawca 
udowodni Zamawiającemu, iż realizując niniejszą umowę będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami nowego podmiotu, w szczególności przedstawi zobowiązanie tego podmiotu do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz 
wykaże, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z 
którego usług zrezygnowano, 

c) W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 9, a Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu przez przedstawienie odpowiednich dokumentów, że Wykonawca 
samodzielnie spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1  ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
z  którego usług zrezygnowano. 

d) W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym 
przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy 
w  tym zakresie, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci cenę netto powiększoną o podatek VAT 
w  zmienionej stawce. 

e) W innych przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

§ 9 
Postanowienia dotyczące podwykonawców: (jeżeli dotyczy) 
Wykonawca wskazuje, że część zamówienia, polegająca na świadczeniu …………………………… 
będzie wykonywana przez podwykonawcę, a to …………….…………. prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą ……………….……………………………………………………, o numerze 
NIP: …………….. 

§ 10 
1. Osobą właściwą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: …………………… 
2. Osobą właściwą do kontaktów ze strony Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy 

jest ………………………; tel. stacjonarny: ………………, tel. kom. …………………., e-mail: 
…………………… 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapewni udzielenie zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 
………. lat . 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po terminie realizacji umowy. 
3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie 

rękojmi i gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych. 
4. Wykonawca dodatkowo potwierdzi udzielenie Zamawiającemu gwarancji w formie pisemnej.  
5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest w szczególności do usunięcia na 

koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, zmniejszających 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do 
ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia powzięcia informacji o ich stwierdzeniu. 

7. Skutecznym dostarczeniem informacji o stwierdzeniu wad i usterek uznaje się wysłanie 
informacji w formie elektronicznej na adres e-mail wykonawcy …………… 

8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na 
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. 



 
 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W 
takim przypadku pełną należność za wykonane roboty Zamawiający winien uzyskać od 
Wykonawcy. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.  

10. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej w tym w formie 
elektronicznej.  

 
§ 12 

1. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, jest prawo polskie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy: 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 
wydane na tej podstawie przepisy od dnia ich wejścia w życie i ustawa o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie 
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencje wysłana na uprzednio wskazany adres uważa się za doręczoną.  

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej 
umowy.  

6. Umowę  spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 
Zamawiającego. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 Wykonawca:                                       Zamawiający:            
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