
Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O W A   D O S T A W Y
(P R O J E K T)

zawarta   w   dniu ........................ r.   w   Krakowie   pomiędzy   

Szpitalem  Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie,  os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  - Śródmieścia, 
XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego w Krakowie  pod numerem KRS 0000035552,  NIP  678-26-80-028, 
REGON 000630161, zwanym dalej „Odbiorcą", w imieniu i na rzecz którego działa:

lek. med. Andrzej Ślęzak - Dyrektor Szpitala

a
.........................................................................................................................................................................................,
wpisaną  /wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców  /do  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonego  /prowadzonej 
przez  .......................................  pod numerem  ..................................,  NIP  .............................,  REGON  ..................., 
zwanym /zwaną dalej „Dostawcą", w imieniu i na rzecz którego /której działa /działają:

......................................................................

......................................................................

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej do wyposażenia 
odcinków intensywnego nadzoru w Oddziałach Wewnętrznych Szpitala (ZP 31/2009) przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr.164, poz.1163 z późn. zm.).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. defibrylatorów, bieżni do testów wysiłkowych, 2 szt. rejestratorów Holtera wraz z 
oprogramowaniem,  2  szt.  rejestratorów  transportowo  –  stacjonarnych,  zestawów  kardiomonitorów  z  centralkami  w 
konfiguracji:  4  kardiomonitory  +  1  centralka,  4  kardiomonitory  +  1  centralka,  5  kardiomonitorów  +  1  centralka,  6 
kardiomonitorów + 1 centralka, zwanych dalej „aparaturą medyczną”, montaż dostarczonej  aparatury medycznej  oraz jej 
uruchomienie, wraz ze szkoleniem personelu  - zgodnie z ofertą przetargową z dnia .................. 2009 r.

2. Wartość przedmiotu umowy bez uwzględnienia podatku VAT wynosi .......................................................  PLN  (słownie: 
...........................................................................).

3. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi ........................................................  PLN  (słownie: 
...........................................................................).

4. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa wskazana w ust. 1.

§ 3

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej wraz ze specjalistycznym szkoleniem personelu w zakresie obsługi 
aparatury medycznej nastąpi do dnia 10 grudnia 2009 r.

§ 4
1. Dostawca  udziela  Odbiorcy  .........  (min.  24  –  miesięcznej)  gwarancji  jakości  aparatury  medycznej  liczonej  od  dnia 
dokonania odbioru aparatury medycznej zgodnie z § 6.  
2. Dostawca  zobowiązany  jest  do  bezpłatnego serwisowania  aparatury  medycznej  przez  cały  okres  gwarancji.  Dostawca 
zobowiązuje się do przystąpienia do serwisowania  aparatury medycznej w ciągu ..............  h (maks. 48 h.) od zgłoszenia 
usterki lub awarii przez Odbiorcę. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia przeprowadzenia przez autoryzowany serwis ........ 
(minimum 1) nieodpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z konserwacją w roku (na każde 12 miesięcy)  przez cały okres 
gwarancji.
3. Dostawca zobowiązuje się, że czas naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 7 dni od dnia  od zgłoszenia usterki lub 
awarii przez Odbiorcę. 
4. Dostawca zobowiązuje się, że naprawa aparatury medycznej powyżej 7 dni przedłuża gwarancję o czas naprawy.
5. Dostawca  zobowiązuje  się,  że  na czas  naprawy aparatury  medycznej  trwającej  powyżej  7  dni  dostarczy  nieodpłatnie 
urządzenia zastępcze.
6. Uprawnienia przysługujące Odbiorcy z tytułu gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1 – 5, nie wyłączają uprawnień 
przysługujących Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady aparatury medycznej.
7. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia przeprowadzenia  ............... (min. 1) bezpłatnego przeglądu pogwarancyjnego 
wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez autoryzowany serwis.

 



§ 5

1.    Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w kwocie wskazanej w § 2 ust. 3 z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy 
po dokonaniu dostawy, montażu, uruchomienia aparatury medycznej wraz ze szkoleniem personelu na podstawie faktury 
VAT z .......... (min. 30) dniowym terminem płatności, doręczonej Odbiorcy wraz z protokołem odbioru Odbiorcy.

2. Płatność powyższej należności zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego
na fakturze VAT.

3. Dostawca zobowiązuje się oznaczać wystawiane przez siebie faktury VAT numerem niniejszej umowy.

§ 6

1. Dostawca dokona montażu dostarczonej aparatury medycznej, jej uruchomienia, oraz przeprowadzi szkolenie personelu w 
terminach wyznaczanych przez Odbiorcę z tygodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r.

2. Najpóźniej  w  ciągu  7  dni  od  zakończenia  montażu  i  uruchomienia  aparatury  medycznej  upoważnieni  przedstawiciele 
Odbiorcy dokonają jej odbioru.

3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 
4. Protokół  wskazany w ust. 3 sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, oraz podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.
5. Odbiorca  ma  prawo  odmówić  odbioru,  jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  umowy

nie osiągnął gotowości do odbioru.
§  7

1. Strony   ustalają   odpowiedzialność   za   niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   umowy   w  formie kar 
umownych.

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w  wysokości  10  %  wartości  przedmiotu  umowy,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  3,  w  przypadku  odstąpienia

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
2) w  wysokości  1  %  wartości  przedmiotu  umowy,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  3,  za  każdy  dzień  zwłoki  w

przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3.
3) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy dzień zwłoki w przypadku 

niedotrzymania terminu przystąpienia do serwisowania aparatury medycznej, określonego w §  4 ust. 2. 
3.   Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy.

2. Odbiorca może odstąpić od umowy w przypadku odmowy odbioru na podstawie § 6 ust. 5 ze skutkami wskazanymi w § 7 
ust 2 pkt. 1.

§ 9

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody  Odbiorcy  na  dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że  powyższe  dotyczy  także  przelewu  wierzytelności 
Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności  w formie cesji, faktoringu lub innych czynności  o 
takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się umieścić na wystawianej przez siebie fakturze VAT informację o wynikającym z treści ust. 1 
zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy.

§ 10

Spory wynikające z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane  będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Odbiorcy.

§ 11

Wszelkie zmiany i  uzupełnienia niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej w postaci aneksu do 
umowy.

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową   mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, oraz wszelkie właściwe przepisy prawa.

§ 13

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:                                                                                    ODBIORCA:
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