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SP ZOZ.271.1.2018 

  Załącznik nr 3 

 

      Umowa nr ……………………. 

 
Zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy : 

 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Liszkach z siedzibą w 32-060 

Liszki 427, NIP: 944 18 56 901, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: 

…………………………………………………………………………. 

a 

 

……………………………………………zwanym dalej  Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: …………………………………………………. 

o następującej treści: 

§ 1. 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: dostawa 

sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego: „ Dostawa autoklawu 

typu B” 
 

1.W ramach inwestycji należy dostarczyć następujące urządzenie: Autoklaw typu B, opisany 

szczegółowo w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 24.08.2018r oraz ofercie Wykonawcy.  

2. Równocześnie w ramach niniejszej umowy wraz z urządzeniem o którym mowa w ust. 1. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

1)instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim, 

2)dokument informujący o siedzibie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

3)kartę gwarancyjną, 

4) deklaracje zgodności CE z obowiązującą normą medyczną ( w tym deklaracja zgodności 

musi wskazywać jednostkę certyfikującą),  deklaracja zgodności CE z normą ciśnieniową PED 

97/23EEC  deklarację zgodności dla zaworów bezpieczeństwa, niezbędne atesty i inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa.  

5)paszport techniczny 

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny wchodzić będzie również: 

a) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. SP ZOZ Liszki 427, 

b) załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia, 

c) ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu przekazania przedmiotu 

zamówienia,  

d) zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar, 

e) instalacja i uruchomienie urządzenia, 

f) sprawdzenie poprawności działania dostarczonego urządzenia, 

g) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia przy odbiorze, 

h) udzielenie gwarancji i zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. 

4.Oferowany przez Wykonawcę autoklaw musi posiadać aktualne świadectwa rejestracyjne   

dopuszczające go do stosowania w placówkach medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Autoklaw musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie 

Polski, oraz posiadać aktualne dokumenty godnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz.U. 2017 poz.211 z zm.). 
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5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  powstałe w związku z zaistnieniem 

zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zadania objętego umową          

i poniesie wszelkie koszty z tego tytułu.  

 

§ 2. 

 

Warunki dostawy: 

1.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy zgodnie  

z zaproszeniem do złożenia oferty z dnia 24.08.2018r, oraz ofertą wykonawcy.  

2.Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu 

dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na 

tę okoliczność protokół zdawczo – odbiorczy.  

3.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych i jakościowych przedmiotu 

umowy, Zamawiający podpisze protokół zdawczo - odbiorczy dopiero po uzupełnieniu braków, 

usunięciu wad lub wymianie na towar wolny od wad.  

4.Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dokonać w siedzibie 

Zamawiającego w dniu dostawy przeszkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu 

umowy, co zostanie potwierdzone na piśmie przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

5. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada 

opisowi zawartemu w zaproszeniu do złożenia oferty, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny 

z opisem przedmiotu umowy.  

 

 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie: 

Za wykonanie przedmiotu umowy szczegółowo opisanego w §1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego 

zrealizowania umowy zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty  oraz złożoną przez 

Wykonawcę ofertą, nawet jeżeli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści  

niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość na etapie prowadzonego postępowania 

ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł 

przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy:                                           

  

Netto:     ……………………zł  

VAT:       ………………….. zł  

Brutto:   …………………... zł  

Słownie brutto :  

  

 

§ 4. 

 

Termin realizacji zamówienia:  

1. W terminie  do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 
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2. Szczegółowy termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, 

co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy. 

3. Zamawiający zastrzega, iż dostawa przedmiotu umowy może nastąpić jedynie w dni 

robocze – od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, nie później jednak niż 

na dwa dni przed umówionym terminem dostawy. 

 

 

§ 5. 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Oferta wykonawcy z dnia …………… . 

2. Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 24.08.2018 znak: SP ZOZ.271.1.2018 

 

 

§ 6. 

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:  

1/.Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy dokument gwarancji jakości wystawiony 

przez siebie lub producenta, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady 

fizycznej towaru lub dostarczenia przedmiotu umowy (towaru) wolnego od wad, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.  

2/. Okres pełnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego wynosi: 

.................................................................  

3/.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego po podpisaniu bez uwag 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4/.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek 

w terminie uzgodnionym przez strony. 

Jeżeli strony nie uzgodnią wspólnie terminu, Wykonawca usunie usterki w terminie 7 dni od 

dnia zgłoszenia. Przy czym czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy 

zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub elektronicznie nie może byś dłuższy niż 72 

godziny. 

5/.Istnienie wad stwierdza się protokolarnie wyznaczając termin ich usunięcia. 

6/. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia wad oraz usterek urządzenia medycznego winny być 

niezwłocznie zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie do Wykonawcy, na adres mail-owy 

…………………………….. lub telefonicznie ……………………………………….. 

7./W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy 

lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu 

umowy- Autoklawu, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, 

produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub wad 

materiałowych. 

8./ W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych serwisów i 

przeglądów okresowych urządzeń medycznych – wymaganych przez producenta, oraz 

przepisów  prawa.   

9./ W przypadku konieczności naprawy urządzenia poza miejscem instalacji lub ich 

unieruchomienia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu - na czas naprawy lub unieruchomienia 

– Autoklaw zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenie  naprawiane. 

Wykonawca odpowiada za dostarczone urządzenie medyczne zastępcze na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

10./ Dokonując naprawy urządzenia medycznego Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

naprawę w określonym przez siebie terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni.  

11./ Jeżeli termin naprawy wadliwego urządzenia medycznego będzie dłuższy niż 21 dni, 

Wykonawca w zamian za to urządzenie dostarczy Zamawiającemu urządzenie medyczne 

mailto:sklep@gastrotrade.pl
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(Autoklaw typu B) fabrycznie nowe, w pełni sprawne i bez uszkodzeń, o parametrach 

technicznych nie gorszych niż urządzenie dotychczasowe. 

12./ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego Autoklawu typu B, w pełni 

sprawnego i  bez uszkodzeń, także w razie zaistnienia więcej niż 3-ch awarii tego samego 

podzespołu urządzenia. Wykonawca odpowiada za dostarczone nowe urządzenie medyczne na 

warunkach określonych w niniejszej umowie.   

13./ Serwisowanie urządzenia medycznego, tj. przeglądy i konserwacja będą dokonywane w 

sposób zgodny ze wskazówkami producentów. Dodatkowe przeglądy zostaną wykonane po 

zajściu okoliczności wynikających z instrukcji obsługi. 

14./ W przypadku odmowy wykonania naprawy wadliwego urządzenia medycznego oraz w 

przypadku niewykonywania usług serwisowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

Zamawiający może bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu powierzyć naprawę 

bądź dokonanie usług serwisowych innemu wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

15./Wykonywanie zobowiązań z gwarancji Wykonawca może powierzyć innemu podmiotowi. 

16./Strony zgodnie oświadczają, że rękojmia za wady wynosi 24 miesiące od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia (od dnia zgłoszenia 

usterki do dnia dostarczeni przez  Wykonawcę sprawnego urządzenia). 

2. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą przez osoby do tego 

uprawnione na koszt Wykonawcy. 

 

 

 

§ 7. 

FAKTUROWANIE ROBÓT 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy podana w § 3 umowy odnosi się 

do całego kompletnego zamówienia 

1. Roboty będą rozliczane jedną fakturą końcową wystawioną po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu zdawczo -odbiorczego. 

2. Ustala się termin płatności faktury: do 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

3. Na prawidłowo wystawionej fakturze należy wskazać dane id SP ZOZ w Liszkach: 

Nabywca: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach  

32-060 Liszki 427  

NIP: 944 18 56 901 

Odbiorca: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach  

32-060 Liszki 427  

 

 

§ 8. 
1.Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, 

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia 

przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do 

wykonania umowy, oraz że ma wystarczające doświadczenie i kwalifikacje do realizacji 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenie medyczne  będące przedmiotem umowy, oraz sposób 

jego montażu spełniają wymagania określone przepisami prawa i instytucji powołanych do 
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sprawowania nadzoru nad tymi urządzeniami 

 

 

 

§ 9.   

Kary umowne : 

1. W przypadku odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę 

umowną w wysokości 20 % ceny umownej brutto za całość przedmiotu zamówienia podanej  

w § 3 umowy.  

2. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci  

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  0,2 % ceny umownej brutto za całość przedmiotu 

zamówienia podanej w § 3 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % za każdy 

dzień opóźnienia licząc od całej ceny umownej brutto  podanej w § 3 w przypadku nie usunięcia 

usterek i braków w terminie określonym w protokole zdawczo -odbiorczym. Czasokres 

opóźnienia liczony będzie od terminu usunięcia usterek podanego w protokole zdawczo - 

odbiorczym, a faktyczną datą usunięcia usterek i braków potwierdzoną na piśmie przez 

Zamawiającego 

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych            

w częściach przenoszących wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 1 czynności lub nieprzedstawienie Zamawiającemu na jego 

żądanie oświadczenia o którym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną za każde naruszenie w wysokości stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.) obowiązujące według stanu na 

dzień wymagalności kary umownej. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym 

Wykonawca nie wypełni zobowiązania, o którym mowa w § 11 ust 2. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

 

§ 10. 

Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje 

im prawo odstąpienia od umowy w niżej wymienionych okolicznościach: 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zachodzi, któraś 

z poniższych przyczyn : 

- ogłoszono upadłość Wykonawcy  

- nie realizuje dostawy zgodnie z umową, a w szczególności opóźnia się realizacja 

dostawy, 

- nie stosuje się do poleceń Zamawiającego, chyba że są one bezzasadne, w terminie 5 

dni od dnia zaistnienia okoliczności. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnienia 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Za  opóźnienie w zapłacie Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe za okres opóźnienia. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony  pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia: 
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1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2018r. poz. 917), z wyłączeniem kadry 

kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez 

zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 

u Wykonawcy pracowników. 

Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, a także po realizacji może żądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających zachowanie wyżej opisanego warunku. 

Wykonawca oświadcza, iż wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy odbywać się będzie bez udziału podwykonawców. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

osób wykonujących wskazane w § 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia poprzez: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z wykonawcą umowy w 

stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów 

zaoferowanych w ofercie: 

a) w przypadku, gdy parametry techniczne Autoklawu lub jego wyposażenia będą 

korzystniejsze dla zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały 

wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, a cena nie ulegnie 

podwyższeniu, 

b) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

c) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 

2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy: 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14. 
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Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji przedmiotowej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd . 

 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

  

    WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 


