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Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY 

                                         

UMOWA  NR  272. ............. .2020 

 

zawarta w dniu .................2020 r. w Nadarzynie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym 

Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nadarzyn z/s w Nadarzynie (kod pocztowy 05-830) 

ul. Sitarskich 3, REGON ………………….,  NIP …………………., zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: Adama Chusteckiego - Dyrektora  

 

a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... 

pod numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną 

dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: …………......................................... 

 

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Sprzedawca sprzedaje a Zamawiający nabywa nowy aparat ultrasonograficzny, typ 

………….., marka …………….., fabrycznie nowy, rok produkcji …………. zwany dalej 

przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Sprzedawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje sprzedaż aparatu ultrasonograficznego wraz z 

wyposażeniem zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Wykonany przedmiot umowy ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

4. Cena za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem 

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (np. transport, ubezpieczenie, ewentualna 

obsługa prawna, itp.). 

 

§ 2 
Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy,  

tj. do dnia .........……..... 2020 r. 

 

§ 3 
1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy  

cenę umowną w wysokości brutto ………. zł  (słownie: złotych), w tym podatek VAT  

w wysokości …. %. 

2. Wynagrodzenie Sprzedawcy określone w ust. 1 nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek 

tytułu. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od daty 

złożenia faktury Zamawiającemu.  

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-

odbiorczy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust.7.  

5. Należność Sprzedawcy będzie płatna przelewem na jego konto podane w fakturze. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank należnością konta 

Zamawiającego. 

7. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 4  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach 

ustawy o podatku od towarów i usług i uregulowaniach wewnętrznych Zamawiającego. 

2. Sprzedawca oświadcza, że rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:  

…………………………………………………………właściwy dla płatności z tytułu 

realizacji umowy 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie spełnia warunków określonych w 

pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty wykazem, nie stanowi dla Sprzedawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. 

 

§ 5 
1. Wydanie przedmiotu umowy musi być poprzedzone odbiorem techniczno-jakościowym 

przeprowadzonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o proponowanej dacie i godzinie odbioru 

techniczno – jakościowego i wydania przedmiotu umowy (z przynajmniej 2–dniowym  

wyprzedzeniem).  

3. Zawiadomienie należy skierować na adres mailowy: mbienkowski@zoznadarzyn.pl;  

4. Odbiór techniczno – jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie,  

o którym mowa w ust. 2. 

5. Sprzedawca obowiązany jest przy odbiorze przekazać upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego wszystkie dokumenty aparatu ultrasonograficznego tj. instrukcję obsługi w 

języku polskim, certyfikaty zgodności, autoryzację producenta na serwis oraz dystrybucję, 

kartę gwarancyjną.  

6. W ramach dostawy Sprzedawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu. Zamawiający 

wymaga, aby przeszkolenie personelu nastąpiło w terminie wcześniej uzgodnionym przez 

Strony. Wykonawca dodatkowo zapewni 2 miejsca szkoleniowe (na kursy z wybranej przez 

Zamawiającego dziedziny) w specjalistycznym ośrodku dydaktycznym diagnostyki USG 

(organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne lub posiadających 

akredytację PTU). 

7. Protokół zdawczo-odbiorczy jako wynik odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu 

umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i 

podpisany przez obie strony. 

8. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 7  

i wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

9. Z chwilę wydania przedstawicielowi Zamawiającego przedmiotu umowy, na 

Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
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§ 6 
1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres  

……... miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu umowy. 

3. Sprzedawca w czasie trwania gwarancji zobowiązuję się do nieodpłatnego świadczenia 

usług serwisowych, w tym min. 1 raz w roku przegląd gwarancyjny potwierdzony pisemną 

opinią na temat sprawności technicznej aparatu. 

4. Sprzedawca przyjmie zgłoszenie i przystąpi do czynności naprawczych w ciągu 

………… godzin od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego zgodnie z ofertą, 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Strony dopuszczają zgłoszenie w formie faksu na  

nr …………… lub na adres e-mail: ................ 

5. Za przyjęcie zgłoszenia i przystąpienie do czynności naprawczych „…….. godzin” strony 

rozumieją przyjęcie zgłoszenia i przystąpienie do czynności naprawczych, bez wliczania dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

6. W przypadku, gdy naprawa przedmiotu umowy wymagać będzie interwencji 

autoryzowanego serwisu producenta, to w okresie gwarancji naprawy wykonywane będą 

bezpłatnie przez autoryzowane serwisy wskazane przez Sprzedawcę. 

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy powodująca 

konieczność dostarczenia aparatu do serwisu, Sprzedawca zobowiązany jest ponieść wszelkie 

związane z tym koszty, jak również zapewnić aparat zastępczy na czas awarii.  

8. Ponadto w okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do  świadczenia usług 

serwisowych zgodnie z kartą gwarancyjną. Usługi serwisowe przedmiotu umowy 

dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sitarskich 3 w Nadarzynie. 

9. Sprzedawca przystąpi do serwisu w ciągu maksymalnie 48 godziny od daty otrzymania 

zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Strony dopuszczają zgłoszenie w formie faksu na  

nr …………… lub na adres e-mail: ................ 

10. Za czas „48 godzin” strony rozumieją czas przystąpienia do serwisu, bez wliczania dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

11. Sprzedawca gwarantuje 10 letni okres pełnej, odpłatnej obsługi pogwarancyjnej oraz 

dostępność do części zamiennych jak również materiałów zużywalnych.  

 

§ 7  
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne przedmiotu umowy niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

2. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 24 miesięcy od daty podpisania przez 

obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.  

3. Przy składaniu reklamacji Zamawiający obowiązany jest szczegółowo opisać przedmiot 

reklamacji. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Sprzedawca zobowiązany jest 

przetransportować na swój koszt wadliwy aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem 

reklamacji w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad. 

5. Wybór sposobu załatwienia reklamacji zależy do Zamawiającego. 

 

§ 8 
1. Sprzedawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji umowy 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

w stosunku do terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji umowy 

dłuższego niż 14 dni od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 

2 lub na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedawcy, lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego, Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

5. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary potrąci należną mu karę z należności 

Sprzedawcy.  

6. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar 

umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego.  

7. Jeżeli Zamawiający opóźni termin płatności w stosunku do terminu wskazanego w § 3  

ust.3 zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie. 

 

§ 9 
1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy właściwe dla 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez strony polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się 

niemożliwe, spór zostanie poddany orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Sprzedawcy, w następujących okolicznościach: 

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana przepisów podatkowych, 

2) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, 

3) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia 

się nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.  

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 

a) załącznik nr 1 – kserokopia oferty Sprzedawcy, 

b) załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     SPRZEDAWCA 

 


