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Nr postępowania: MCM/SZ/02/2017 

 

UMOWA nr MCM/SZ/02/……./2017 

WZÓR 

zawarta w dniu  ……………….r., w Miliczu 

pomiędzy: 

Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. 

Grzybowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 

pod nr 0000367386, NIP 916-138-81-84, w imieniu której występuje: 

Prezes Zarządu Spółki – Maciej Biardzki, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,                                                                                                                                                                                            

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w 

odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone  na stronie internetowej 

Zamawiającego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz. 2164 ze zmianami), strony zawierają 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG 

urologicznego rok produkcji 2017, producent ……….. typ.: ………. model ………..  
(dalej zwany także „sprzętem”) wraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu, parametry 

techniczne sprzętu szczegółowo opisano w Załączniku Nr 2 do zaproszenia do złożenia ofert 

(Opis Przedmiotu Zamówienia), dokumentacji przetargowej i Ofercie Wykonawcy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu na własne ryzyko stosownym 

transportem wraz z wyładunkiem w miejscu wskazanym przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu oraz uruchomienia sprzętu w 

terminie do 5 tygodni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia……….. r. 

3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), kompletny,  

oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup 

dodatkowych elementów i akcesoriów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu dopuszczonego do obrotu i 

stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 

2010 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu posiadającego certyfikat CE. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt określony w § 1 niniejszej umowy wraz 

z wymienionymi poniżej dokumentami:  

1) Odpowiednią dla danego urządzenia dokumentacją techniczną ( w miarę możliwości 

 obejmującą także jego poszczególne elementy składowe oraz wszelkie niezbędne 

sterowniki programowe dla tych urządzeń ), 

2) Instrukcje obsługi dla użytkownika w języku polskim. 
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3) Dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i 

 bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 

danego urządzenia (zgodnym z numerem uwidocznionym na obudowie tego urządzenia ). 

4) Dla sprzętu, dla którego nie wystawione zostaną stosowne karty gwarancyjne, 

podstawę roszczeń stanowić będzie faktura VAT na zasadach określonych w  

Kodeksie Cywilnym. 

5) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych. 

6) Paszporty techniczne. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas 

przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie 

zabezpieczenie. 

§ 4 

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela ………. miesięcznej gwarancji (minimum 24 

miesięcy), której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w 

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku 

polskim w formie elektronicznej i papierowej oraz przeprowadzi na własny koszt 

szkolenie personelu medycznego i technicznego.  

3. Po przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego i technicznego Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia protokołu potwierdzającego odbyte szkolenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad innych 

niż przewidzianych przez producenta sprzętu w tym w szczególności kodów 

serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie 

korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.  

 

§ 5 

Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w ramach kwoty, o której mowa w § 7 

ust. 1 naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym 

transportem sprzętu i wymianą części. 

2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt nowy wolny od wad albo dokonał 

istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego.  

3. Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

4. W innych wypadkach niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją 

Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 48 godzin od  

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

6. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, bez konieczności 

sprowadzenia z zagranicy części zamiennych oraz do 5 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części z zagranicy, od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

7. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu i niewykonania naprawy w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9 niniejszego 
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paragrafu., Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas przedłużającej się naprawy 

sprzęt zastępczy. Wszelkie koszty w powyższym zakresie łącznie z transportem i 

instalacją obciążają Wykonawcę.  

8. W okresie trwania gwarancji Wykonawca, dokona w ramach kwoty, o której mowa w  § 7 

ust. 1 przeglądu sprzętu wymaganego przez producenta wraz z wymianą 

wymaganych części i materiałów eksploatacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu 

przeglądu z upoważnionym pracownikiem Działu Technicznego, o którym mowa w § 9 

niniejszej umowy.  

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, usterek, awarii   w dostarczonym sprzęcie 

w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się wysłać Wykonawcy zawiadomienie 

wraz z notatką (protokołem) stwierdzającym powstanie awarii, usterki lub stwierdzenie 

wady sprzętu. 

10. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub wady sprzętu lub trzykrotnej 

naprawy tej samej usterki Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego 

sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. W przypadku uchybienia terminowi, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wzywa Wykonawcę do realizacji jego 

obowiązków w terminie 7 dni. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy  

kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

§ 6 

1. Podstawą zapłaty za cały należycie wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1  

niniejszej umowy będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru dostarczonego 

sprzętu stwierdzającego jego kompletność i przydatność do użytku zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winien zostać sporządzony 

niezwłocznie po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu sprzętu oraz przeszkoleniu 

personelu Zamawiającego. 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 1  niniejszej umowy kwotę: brutto: ……………….  zł 

(słownie: ……………………………………………………… złote …………/100). 

Cena powyższa obejmuje w szczególności cenę dostarczonego sprzętu, koszt transportu, 

koszt ubezpieczenia na czas transportu, a także wyładunek montaż i koszt szkolenia 

personelu Zamawiającego. 

2. Kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna 

będzie w 6 ratach zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, pierwsza rata płatna będzie w 

terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury w wersji papierowej i dostarczenia protokołu odbioru, pozostałe  raty  płatne będą 

do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczą tzn. ostatnia  rata płatna będzie 

do dnia ………………………… r. 

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

4. Kwota wynagrodzenia umownego brutto nie może ulec zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego. 

§ 8 

1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 

6 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 

1) po stronie Wykonawcy: ……………………. nr tel. ………………………… . 

2) po stronie Zamawiającego: ……………………. nr tel. ……………….,. 

 

§ 10 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na powyższe.  

 

 § 11 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

 wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w razie 

niewykonania umowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości do 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w 

razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego 

paragrafu oraz § 5 ust. 8. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Kara umowna nie może przekraczać 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W 

przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie 

dodatkowo prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy 

gwarancyjnej lub jej zakończeniu w terminie określonym w § 5 ust. 5 lub ust. 6 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.  

3. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wezwie Wykonawcę do pisemnego 

szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od 

Zamawiającego dostarczy wyjaśnienie dotyczące przyczyn niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 

księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 

dni od daty otrzymania w/w  dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak 

zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących  

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 

zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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6. 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 wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej  

w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają 

możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

1) zmiany terminu dostawy sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

2) zmiany terminu montażu sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

3) zmiany terminu uruchomienia sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,  

w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

4) obniżenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

spowodowanego obniżeniem ceny sprzętu lub obniżeniem stawki VAT, 

5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 9 niniejszej 

umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, 

6) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt 

będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania 

produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 

sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, 

7) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 

sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 

zwiększeniu. 

§ 13 

1. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli  

i wiedzy): 

1) po stronie Zamawiającego: 

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

ul. Grzybowa 1 

56-300 Milicz 

2) po stronie Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..,  
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w 

adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni 

znany drugiej Stronie adres. 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).  

 

§ 15 

1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich 

sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej 

umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 

 
 

 


