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Załącznik nr 7 do SIWZ  
Sprawa nr IZ.272.8.2019 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawartej  w dniu ……….. 2019 roku w Pszczynie 

pomiędzy: 

Powiatem Pszczyńskim  

z siedzibą w Pszczynie, 43-200 Pszczyna  ul. 3 Maja 10 

NIP : 638-180-00-82 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którego reprezentują : 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………....... 

a 
…………………………………………………………………………………………. 

 
NIP: ……………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

 
dalej osobno zwane Stroną, łącznie zaś Stronami 

 
 

PREAMBUŁA:  

Każdorazowo pojawiający się w treści umowy Użytkownik, oznacza:  

Szpital Powiatowy w Pszczynie z siedziba w 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11. 

 

                   Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym (nr postępowania przetargowego IZ.272.8.2019), zgodnie z art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia:  „Dostawa sprzętu medycznego dla 
Szpitala Powiatowego   w Pszczynie –  dostawa Cyfrowego Aparatu RTG śródoperacyjnego 
z ruchomym Ramieniem C ” (zwanego dalej „przedmiotem umowy, zamiennie „sprzętem 
medycznym”) zgodnej ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku 
nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opis przedmiotu zamówienia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz zgodnie z treścią złożonej Oferty (Formularz ofertowy 
stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy).  

2. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności przedmiotu 
umowy z chwilą jego wydania Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania 
przedmiotu umowy i zapłaty Wykonawcy ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy: 
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a. posiada wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty, 
b. jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu 

oraz nie jest obciążony innymi prawami osób trzecich. 
c. jest fabrycznie nowy, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, jest wolny od wad i 

posiada certyfikaty (Deklaracje zgodności oznaczoną znakiem CE dla urządzeń medycznych) 
dopuszczające do użytkowania na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, 
oraz jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. 

 
§ 2 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do siedziby 

Użytkownika na własny koszt i ryzyko  w terminie  …..…. zgodnie z treścią złożonej oferty. 
2. Wykonawca zawiadomi (na adres e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl) Zamawiającego o 

terminie dostawy, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem planowanej dostawy.  
3. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Użytkownika tj. Szpital w Pszczynie 

mieszczący się przy ul. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna, Blok operacyjny  (dalej „Miejsce 
dostarczenia”). 

4. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników 
Użytkownika  w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot 
umowy nie później niż w dniu zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca uruchomi sprzętu medyczny a także sprawdzi jego prawidłowe działanie zgodnie z 
dostarczoną instrukcją obsługi sporządzoną w języku polskim. 

6. Należyta realizacja obowiązków Wykonawcy dla dostawy przedmiotu umowy, zostanie 
potwierdzona przez strony w treści protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Protokół zdawczo  - odbiorczy powinien zawierać: 
b. Potwierdzenie realizacji dostawy przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1oraz 

treścią oferty (Formularzem Ofertowym załącznik nr 1a do umowy); 
c. wartość i datę dostawy; 
d. warunki gwarancji/ karty gwarancyjne; 
e. informacje o producencie sprzętu; 
f. informacje o przekazaniu instrukcji obsługi w języku polskim; 
g. informacje o przekazaniu deklaracji zgodności CE, powiadomienia/zgłoszenia do 

Rejestru wyrobów medycznych; 
h. informacje dotyczącą warunków serwisowania sprzętu i zaleceń w zakresie serwisu i 

przeglądów; 
i. informacje o przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego pracowników Użytkownika; 

8. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
ujawnienia wad lub braków ilościowych lub jakościowych w dostawie przedmiotu umowy, 
Zamawiający w ciągu 24 godzin od stwierdzenia powyższych faktów powiadomi Wykonawcę 
pisemnie lub na adres poczty elektronicznej e-mail ………..  , który w ciągu kolejnych 5 (pięciu) 
dni zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z warunkami niniejszej umowy 
lub usunięcia wad, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

9. Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy bez jakichkolwiek roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy jeżeli: 
a. przedmiot umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
b. opakowanie przedmiotu umowy będzie naruszone, 
c. dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i /lub 

treścią złożonej oferty.  
10. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy  
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a. Zamawiający reprezentowany będzie przez: ……….….. nr telefonu ……………….. 
b. Wykonawca reprezentowany będzie przez: ……………. nr telefonu ………………. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z tytułu realizacji przedmiotowego 
zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: 
……………. plus podatek VAT: ……………. , brutto: …………….. (słownie brutto: 
………………………………………………….. ),obliczone zgodnie z ceną wynikającą z treści 
złożonej oferty.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty i opłaty, jakie ponosi 
Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy tzn. wyczerpuje wszelkie roszczenia 
wynikające z niniejszej umowy.  

3. Podstawą zapłaty będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego, 
podpisanego przez obie Strony.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w 
tym podatki, cła i opłaty. 

5. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli obu Stron 
wskazanych w §2 ust. 10,  protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej 
umowy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym  oraz 
oświadczeniem, o których mowa w ust. 7 poniżej. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za usługę wykonaną przez  Podwykonawcę nastąpi 
po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o braku roszczeń finansowych w 
zakresie objętym każdorazowym rozliczeniem rzeczowo – finansowym, wynikającym z 
przedłożonej faktury. 

8. Należność regulowana będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na   konto  bankowe  
Wykonawcy nr ……………………………………….……………... 
 

 

§ 4 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości. 

 

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu  …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia –                         
zgodnie z treścią złożonej oferty. 

2.   Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania 
       protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 2 ust.4.  
3.   Termin rękojmi rozpoczyna się analogicznie do rozpoczęcia terminu gwarancji określonego  

w ust. 2. 
4.   W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. Usuwania usterek, awarii w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia (droga 
elektroniczna) przez Zamawiającego usterek, przy czym czas reakcji serwisu wynosi                              
48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia, 

b. Serwisowania i wykonywania przeglądów od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
zdawczo – odbiorczego o którym mowa w §2 ust 6 niniejszej umowy; 

c. Świadczenia bezpłatnych przeglądów technicznych w okresie gwarancji i rękojmi – minimum 
jeden przegląd techniczny na koniec każdego roku gwarancji, 
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d. Utrzymania w pełnej zdolności techniczno- eksploatacyjnej przedmiotu umowy, zgodnie z kartą 
gwarancyjną, 

e. W przypadku trzykrotnej naprawy elementu/podzespołu Zamawiający ma prawo żądania 
wymiany elementu podzespołu na nowy, 

f. Dostarczenia urządzenia lub elementu zastępczego na czas naprawy w przypadku awarii w 
okresie naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych; 

5.   Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancji na przedmiot umowy w tym na 
materiały, urządzenia, komponenty, stanowiące elementy składowe przedmiotu umowy dla których 
podmiot trzeci (producent) udzielił gwarancji.  

6.   Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój 
bieg łącznie z upływem terminu gwarancji. 

7.   Gwarancja obejmuje utrzymanie w pełnej zdolności technicznej dostarczony przedmiot umowy 
zgodnie z kartą gwarancyjną obejmuje również wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem 
i usunięciem usterek. 

8.   Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone 
bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań. 

9.    Każda interwencja gwarancyjna w postaci naprawy lub wymiany (przekraczająca pięć dni 
roboczych) powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy termin gwarancji o czas 
wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy 
zgodne z wymaganiami producenta. 

10. W przypadku opóźnień  w usuwaniu wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Wykonawca zwróci się z pisemną informacja o nowym terminie usunięcia wady/usterki drogą 
elektroniczną w trakcie trwania wyznaczonego terminu usunięcia wady/usterki i poda 
Zamawiającemu nowy termin usunięcia wady/usterki. W trakcie całego procesu Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o takich samych parametrach technicznych jak 
urządzenie przekazane do usunięcia wady/usterki.  

11. Gwarancja na wymieniony element/ podzespół  przysługuje na  okres, na jaki gwarancji udzieli 
producent wymienionego elementu/podzespołu, albo do upływu terminu gwarancji na całe 
urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. 

12. Wykonawca będzie wykonywał serwis przedmiotu umowy jedynie poprzez osoby posiadające 
uprawnienia wymagane przez producenta przedmiotu umowy, w szczególności wymagane dla 
świadczenia naprawy gwarancyjnej oraz w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. 

13. Dane dotyczące serwisu Wykonawcy – ( adres, tel. kontaktowy, e-mail) 
…………………………….......… . 

14. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny przedmiotu umowy w siedzibie 
Użytkownika, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy, przy czym koszty 
transportu i ryzyka z niego wynikające w okresie objętym gwarancją ponosi Wykonawca. 

15. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

16. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany danego elementu wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy na wolny od wad, po 
uprzedniej trzykrotnej naprawie tego elementu, zgodnie z §4 ust. 4 lit e Istotnych postanowień 
umowy.  

17. W przypadku braku możliwości naprawy urządzania u Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest 
na swój koszt w okresie gwarancji rękojmi do odbioru i dostarczenia naprawionego urządzenia z i 
do miejsca naprawy. 

18. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń medycznych realizowany będzie przez podmiot 
(firmy) upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych 
czynności, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.0.175 t.j. - Ustawa z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych). W związku z powyższym Wykaz podmiotów 
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upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności 
serwisowych stanowi załącznik nr 1b do niniejszej umowy. 
 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
następujące kary umowne:  
a) W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w                        
§3  ust. 1 umowy; 

b) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 10 %  wartości 
wynagrodzenia brutto, o której mowa w  §3  ust. 1 umowy. 

c) w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,03 % (z tytułu realizacji części nr 1); 
w wysokości 0,3 %(z tytułu realizacji części nr 2)  wartości wynagrodzenia brutto, o której 
mowa w §3 ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu 
umowy. 

d) W razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek jak i niedostarczenia urządzeń/elementów 
zastępczych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady  w wysokości  0,3 %  o której mowa w § 3 
ust. 1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek wynikających 
z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, liczony od dnia następującego po dniu 
wyznaczonym jako termin na usunięcie wad i usterek. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy o naliczone kary 

umowne. 

4.  Stroną przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać 

będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy będzie poprzedzone wyznaczeniem 
Wykonawcy dodatkowego terminu tj. 5 dni roboczych na realizację obowiązków stanowiących 
podstawę rozwiązania umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w następujących 
przepadkach: 
a) W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu 

o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy; 
b) W przypadku niewykonania zobowiązania ciążącego na Wykonawcy o którym mowa w §2 ust. 8 

w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego; 
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c) W przypadku niewykonania zobowiązania ciążącego na Wykonawcy, o którym mowa w w §2 
ust. 4 w ciągu 3 dni roboczych, po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dotyczących wykonania 
jej przedmiotu w przypadku: wystąpienia zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji 
przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub wartość wynagrodzenia b. zmiany osób 
odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c. zmiany numeru konta bankowego; d. zastąpienia 
sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o parametrach 
nie niższych niż oferowany przez Wykonawcę, wyłącznie, w przypadkach, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie 
ulegnie zwiększeniu.  

3. Wszelkie zapisy dotyczące Użytkownika odnoszą się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie z 
siedziba w 43-200 Pszczyna przy ul. Antesa 11. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku 
z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,    t.j. Dz.U. z 2018r. 
poz.1000 z późn. zm.). Wykonawca nie może wykorzystać pozyskanych danych w żaden inny 
sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystania 
danych w celach reklamowych i marketingowych. 

6. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody zamawiającego w formie   
sporządzonego i podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

8. Załączniki do umowy, oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy. 
9. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy według 

miejsca siedziby Zamawiającego. 
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  -  Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1a – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 1b – Wykaz podmiotów upoważnionych do czynności serwisowych 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


