Nr postępowania 14/2022
WZÓR
UMOWA DOSTAWY
NR
/2022
_________________________________________________________________________________
zawarta w dniu __ . __ .2022 roku w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
z siedzibą w:
ul. Willowa 2A, 43-309 Bielsko-Biała
NIP:
547-18-43-060
REGON: 070432469
KRS:
0000178525
reprezentowana przez Roberta Śliwę – Dyrektora
zwana dalej Zamawiającym
a
firma ………………………………………
z siedzibą w:
ul. ......................, miejscowość..................................
NIP:
...........................
REGON: ...............................
KRS:
........................
reprezentowana przez ………………………. – stanowisko ……………………………
zwana dalej Wykonawcą.
Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonej procedury w formie zapytania ofertowego,
którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,
o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
_________________________________________________________________________________
Strony umowy postanowiły:
_________________________________________________________________________________

1.
2.

3.
4.

I.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa następującej aparatury medycznej (dalej łącznie: przedmiot
umowy lub aparatura):………………………………..…………..
Dostawa obejmuje sprzedaż (przeniesienie prawa własności) aparatury medycznej, opakowanie,
ubezpieczenie na czas przewozu, transport do siedziby Zamawiającego, montaż w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie aparatury oraz szkolenie pracowników w zakresie
obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest odpowiednio w Załączniku nr 1, który stanowi
integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczona aparatura będzie fabrycznie nowa i kompletna, nie
będzie obciążona prawami osób trzecich, będzie dopuszczona do obrotu na rynek Polski (UE) oraz
będzie spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane prawem.
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5. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego dla aparatury przez okres co najmniej
1 roku od wygaśnięcia gwarancji. Serwis pogwarancyjny stanowi przedmiot odrębnej umowy
(zamówienia).
II.
Czas dostawy
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …………………… tygodni od dnia zawarcia
umowy.
III.
Wynagrodzenie
1. Tytułem wynagrodzenia za dostawę aparatury …………….. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ………………………….. zł brutto (słownie:………………….).
2. Wynagrodzenie, określone w niniejszym paragrafie odpowiada cenie ofertowej zawartej w złożonej
przez Wykonawcę ofercie i nie podlega zmianie po zawarciu Umowy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie wynagrodzenie stanowi całkowity koszt realizacji przedmiotu
umowy i obejmuje w szczególności: koszty sprzedaży aparatury, koszty opakowania, ubezpieczenia
na czas przewozu, koszty transportu i dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia.
IV.
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie jest płatne na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez obie
Strony Protokół Odbioru. Do protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną
dokumentację techniczną dotyczącą zrealizowanej dostawy.
2. W przypadku pojęcia decyzji przez Wykonawcę o wystawieniu i przesłaniu Zamawiającemu
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie
30 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury Zamawiającemu.
4. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.

2.
3.

4.

V.
Warunki dostawy
Nie później niż na trzy dni przed planowaną dostawą, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
o dokładnym terminie dostawy. Termin ten powinien być zgodny z terminem podanym w § II
Umowy. Dostawa będzie możliwa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy wraz aparaturą instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej,
kopie wszelkich wymaganych certyfikatów, kartę gwarancyjną, paszport techniczny oraz inne
posiadane dokumenty dotyczące aparatury.
Dowodem prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy będzie Protokół Odbioru, podpisany
przez obie Strony umowy.
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5. Protokół Odbioru powinien w szczególności zawierać: nazwę aparatury, ilość oraz numer seryjny
(jeżeli posiada).
6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument
gwarancji.
7. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w § I ust. 2 Umowy
jakiejkolwiek wady lub niezgodności z Umową, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich
usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady lub niezgodność z Umową w ciągu 7 dni.
8. W celu właściwej realizacji Umowy ustala się następujących koordynatorów:
a. ze strony Zamawiającego – Pani piel. Elżbieta Kubieniec, e-mail:
sekretariatwsplekbb@onet.pl, tel. 33/821 02 29 .
b. ze strony Wykonawcy – ................., e-mail:..................... tel.: ..............................
9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego
oraz wystawienia zaświadczenia o ich przeprowadzeniu.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

VI.
Gwarancja
Na dostarczoną aparaturę zostanie udzielona ………………… miesięczna gwarancja jakości. Okres
gwarancji liczy się od daty podpisania Protokołu Odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny. W ramach serwisu
gwarancyjnego Wykonawca podejmuje wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania aparatury.
Wady i awarie aparatury powinny być usunięte w siedzibie Zamawiającego. W przypadku potrzeby
dokonania usunięcia wady lub awarii w innym miejscu, Wykonawca odbierze oraz dostarczy
aparaturę z powrotem na własny koszt i ryzyko.
Szczegółowe warunki gwarancji określa Załącznik nr 1 do Umowy – punkt Gwarancja i serwis
urządzeń.
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub awarii aparatury
Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na warunkach ogólnych określonych w
Kodeksie cywilnym.
Potrzebę dokonania naprawy gwarancyjnej zgłasza do Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego.
Zgłoszenie dokonywane będzie pisemnie lub e-mailem za pośrednictwem koordynatora lub w
sposób określony w załączniku.

VII.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia 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.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a. w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, w szczególności
niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § II Umowy,
b. jeśli Zamawiający nie wykona w całości lub w części zobowiązania, o którym mowa w § I ust.
1-4 Umowy oraz § V ust. 3 Umowy,
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c. jeśli Wykonawca nie uwzględni dwukrotnej reklamacji złożonej przez Zamawiającego w
formie pisemnej.
3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do
zaniechania naruszenia umowy.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

VIII.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. po terminie określonym w § II Umowy – w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § III Umowy za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa w § V ust. 3 lub 6 Umowy w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § III Umowy za każdy dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w wykonaniu naprawy na podstawie gwarancji jakości w terminie wskazanym w
§ VI ust. 4 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § III Umowy za
każdy dzień opóźnienia, z wyjątkiem, kiedy Wykonawca wykaże, że dłuższy okres naprawy był
uzasadniony,
d. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w inny sposób niż wskazany w
powyżej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § III Umowy.
Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie Umowy mogą zostać potrącone z
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § III lub będą płatne odrębnie na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z
umowy, pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.
Zapłata kary umownej nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.

IX
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
Strony umowy obowiązuje Decyzja nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia
13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

________________
ZAMAWIAJĄCY

________________
WYKONAWCA
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