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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż systemu transportu sufitowego w 16 pokojach SP ZOL 

w Dobrodzieniu ul. Oleska 5 zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że powyższy sprzęt posiada aktualne dokumenty dopuszczające do 

stosowania w Polsce, oraz atesty, certyfikaty. Dokumenty stwierdzające podstawę dopuszczenia do 

stosowania w Polsce stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ………….. dni nie później niż 

do 23 maja 2019 r. 

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 4, Dobrodzień. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione 

poniższe warunki: 

a) Dostawca wyda, zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy w miejscu jego użytkowania oraz 

przekaże związane z nim dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty itp.); 

b) Dostawca dokona przeszkolenia personelu niezbędnej dla umiejętności prawidłowej obsługi; 

c) Zamawiający, po sprawdzeniu kompletności, prawidłowości działania, przeszkoleniu 

pracowników zamawiającego oraz zgodności przedmiotu dostawy z umową, podpisze protokół 

zdawczo-odbiorczy bez istotnych zastrzeżeń. 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy zgodnie ze złożoną ofertą. 

5.  Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 będzie dostarczony przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

§ 3 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę 

w wysokości: ......................................, PLN netto + …………VAT = …………………………… 

PLN brutto  (cena brutto słownie: ..................................). 

2. Podane w ofercie ceny, w tym wartości brutto, są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym koszty 

produkcji, zakupu, transportu, załadunku i rozładunku oraz montażu i przeszkolenia personelu 

Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na  Samodzielny Publiczny 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli ul. Oleska 4, 46-380 Dobrodzień. Zapłata za 

dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie ….. dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Termin zapłaty stanowi dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

§ 4 

WARUNKI GWARANCJI  

1. Na przedmiot dostawy Dostawca udziela ....... - miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego, na podstawie określonych warunków serwisu gwarancyjnego.  

2. Świadczenie przez okres gwarancji wynoszący minimum 60 miesięcy bezpłatnego, pełnego 

autoryzowanego serwisu dostarczonego sprzętu. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, 

w przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego napraw lub zmian bez zgody Dostawcy oraz 

uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, 

powódź, zalanie itp. oraz stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego 

podzespołu Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na wolny od wad. W przypadku gdy 

skuteczna naprawa przedmiotu umowy nie jest technicznie możliwa, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wymiany przedmiotu umowy na nowy.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, 

jeżeli zgłosił awarię przed upływem tego terminu. 

6.   Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających  z gwarancji. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym 

uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak 

w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. 

§ 5 

WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 

1. Dostawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. 

2. W ramach obsługi serwisowej okresu gwarancyjnego Dostawca zapewni bezpłatny dojazd 

serwisanta, bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dostarczonej Zamawiającemu 

wraz z przedmiotem zamówienia. 

4. Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny prowadzony przez : 

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

§ 6 

ODSETKI I KARY UMOWNE 

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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a) 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym 

zainstalowaniu tomografu, dostarczenia dokumentów oraz przeszkolenia personelu 

z zastrzeżeniem, iż kwota ta nie może być większa niż 30% wartości brutto umowy, 

b) 0,2% wartości umowy brutto za każde 24 godziny zwłoki w przystąpieniu do usunięcia 

uszkodzenia przedmiotu dostawy, z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu okresu zwłoki nie bierze 

się pod uwagę okresu, w którym usunięcia uszkodzenia dokonywał podmiot trzeci; 

2. Za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli 

szkoda za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie wyższa niż kara umowna. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnień w dokonywaniu zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy 

odsetki ustawowe.  

5. Za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Dostawcy przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem okoliczności, o których 

mowa w art. 145 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.). 

6. Zapłata przez Dostawcę kary umownej określonej w ust. 1, nie ma wpływu na zapłatę 

Zamawiającemu kary umownej na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

8. Kary umowne określone w ust. 1 będą naliczane niezależnie od siebie. 

§ 7 

Umowy o podwykonawstwo  

(jeżeli Dostawca wykonuje zobowiązanie z udziałem Podwykonawcy) 

1. Dostawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Dostawcy, wykonanie części przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Dostawca będzie wykonywał następujące prace z pomocą podwykonawców: 

a) (rodzaj prac) ................................................................................................... 

 (podwykonawca) ......................................................................................... 

b) ........................................................................................................................ 

3. Umowa pomiędzy Dostawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i przedstawiona Zamawiającemu przed rozpoczęciem jej wykonania. Termin 

zapłaty Podwykonawcy powinien być określony w okresach miesięcznych i powinien być ustalony 

wcześniej niż termin zapłaty Dostawcy.  

4. W przypadku powierzenia przez Dostawcę realizacji części przedmiotu zamówienia 

Podwykonawcy, Dostawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z Podwykonawcą.  

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Dostawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 

tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania 

fakturą zaakceptowaną przez Dostawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
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fakturowanych prac, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego 

żądania.  

6. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty, o której mowa w ust. 5, z kolejnej płatności 

przysługującej Dostawcy. 

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Dostawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Dostawcy jest udokumentowanie Zamawiającemu uiszczenia 

wynagrodzenia Podwykonawcy. 

§ 8 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty Dostawcy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie 

wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych 

do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych umową; w powyższej sytuacji 

wynagrodzenie Dostawcy nie może zostać zwiększone, 

3) wycofania z produkcji lub dystrybucji produktów wymienionych w ofercie Dostawcy – 

Zamawiający dopuszcza wówczas dostarczenie innego asortymentu, o parametrach nie gorszych 

niż minimalne wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniku 

nr  3 do umowy, po uprzednim udokumentowaniu przez Dostawcę braku możliwości dostarczenia 

(pisemna informacja od producenta lub dystrybutora); w powyższej sytuacji wynagrodzenie 

Dostawcy nie zostanie zwiększone, 

4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie 

z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, 

5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie 

uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej 

sytuacji wynagrodzenie Dostawcy nie zostanie zwiększone. 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez jedną ze Stron 

i jego akceptacja przez drugą Stronę. 

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony. 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w sytuacji: 

1) Dostawca mimo pisemnego wezwania nie realizuje w istotny sposób przedmiotu umowy zgodnie 

z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie umowne; 

2) Zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym ruchomość, nieruchomość, wierzytelność lub 

rachunek bankowy Dostawcy; 
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3) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) Dostawca jest w zwłoce w dostarczeniu przedmiotu dostawy trwającego dłużej niż 14 dni 

roboczych, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim 

terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu; 

5) Dostawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu Umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

3.  Zmawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, uprawniających do odstąpienia od umowy, może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy- Kodeks 

cywilny i ustawa - Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne mające 

zastosowanie przy realizacji umowy. 

3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Dokumenty stwierdzające podstawę dopuszczenia przedmiotu umowy do stosowania w Polsce -załącznik nr 1 

2. Oferta przetargowa -załącznik nr 2, 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3. 

 

 

 DOSTAWCA:  ZAMAWIAJĄCY : 


