
Załącznik nr 4 
UMOWA NR .......................... 

 

zawarta w dniu  .............. 2009 r.   

pomiędzy:  

A) SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ – SZPITAL W IŁśY 

 UL. BODZENTYŃSKA 17, 27 -100 IŁśA ZAREJESTROWANYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE POD 

NUMEREM KRS 000006891 W DNIU 25.05.2006R. 

NIP 796-17-04-266                              REGON  670902293 

zwanym dalej “ Zamawiającym”,  reprezentowanym przez: 

1. DYREKTORA      – MGR INś. ZBIGNIEWA DEJĘ 

2. GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ – MGR EWĘ DOMAGAŁĘ 

 

B) ........................................ Z SIEDZIBĄ W .................., UL..........................., WPISANYM DO .............. POD 

NUMEREM ...................... zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), o następującej treści:  

§ 1. 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest: 

- zadanie 1: zakup cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego CPV-33111100-1  

- zadanie 2: zakup aparatu RTG punktowego zębowego CPV- 33111500-6  

do Pracowni RTG Szpitala w IłŜy, ul. Bodzentyńska 17 (adres Pracowni RTG: Budynek Szpitala, 

ul Dr. Anki 4), oraz wykonanie niezbędnych czynności do prawidłowego posadowienia oraz 

eksploatacji cyfrowego aparatu RTG prac przygotowawczo– preinstalacyjnych zgodnie z 

zakresem określonym w załączniku nr 5   

2. Zamawiający umoŜliwi Wykonawcy zapoznanie się z obiektem. 

3. Wykonawca dokona szkolenia personelu medycznego i technicznego w pełnym zakresie 

objętym instrukcją uŜytkowania. 

 

 

§2 

Reprezentacja 
1. Do kierowania i koordynowania prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy strony 

wyznaczają następujące osoby:  

Ze strony Zamawiającego:  

Pan Ryszard Zychla telefon 0-48) 3856952, faks 0-48) 616-31-75, adres  

e-mail:techniczny@szpitalilza.com.pl 



Ze strony Wykonawcy .......................................................................... 

§3 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Zamawiający zapewni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.  

§4  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami oraz 

przepisami.  

2. Realizacja prac zgodnie z przepisami BHP i p. poŜ. i sztuką budowlaną.  

3. Zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt serwisu obsługi gwarancyjnej w tym napraw, 

konserwacji i przeglądów dostarczonego sprzętu.  

4. Zabezpieczenie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonanie testów akceptacyjnych dla przedmiotu zamówienia. 

6. Ubezpieczenie w zakresie zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej. 

§5  

Cena przedmiotu umowy  

 

Numer 
zadania  

Przedmiot zakupu  J.M.  Ilość  Cena jednostkowa 
brutto    

 wartość brutto  
 

VAT % 

1. Cyfrowy aparat RTG kostno płucny      
2. Aparat RTG punktowy zębowy      
 Razem      

 

1. Sumaryczna wartość umowy brutto obejmująca podatek od towarów i usług wynosi : ..... zł., 

słownie – .......................... 

2. Cena przedmiotu zamówienia, ustalona w ofercie z dnia ..............2009, nie ulegnie zmianie przez 

okres obowiązywania umowy.  

3. Wartość przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy do 

Pracowni RTG a w szczególności:  

3.1. koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu  

3.2. wszelkie koszty transportu do Zamawiającego  

3.3. koszty ubezpieczenia sprzętu do dnia przekazania sprzętu do eksploatacji  

3.4. koszty załadunku i rozładunku z ustawieniem na docelowe miejsce  

3.5. zainstalowanie i uruchomienie  

3.6. koszty szkolenia pracowników 

3.7. koszty wykonania testów akceptacyjnych 

 

§6  

Warunki dostawy  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do  dnia ................................. 



2. Za dzień wydania przedmiotu umowy uwaŜa się dzień protokolarnego przekazania przedmiotu 

zamówienia, po uprzednim zainstalowaniu urządzeń ,uruchomieniu ich i przeszkoleniu 

pracowników. 

3. Uruchomienie urządzenia będzie zakończone podpisaniem protokołu odbioru.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do 

uŜytkowania.  

5. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu następujące dokumenty:  

5.1. protokoły z testów rozruchowych 

5.2. karta gwarancyjna  

5.3. instrukcja uŜytkowania sprzętu w języku polskim  

5.4. niezbędną dokumentację techniczną sprzętu  

5.5. wykaz materiałów zuŜywalnych wykorzystywanych do bieŜącej eksploatacji sprzętu  

5.6. dokumentację projektową  

5.7. protokoły ze szkolenia  

 

6. Po podpisaniu protokołów odbioru Wykonawca wystawi 2 osobne faktury VAT na: 

3.1.        Cyfrowy aparat RTG kostno płucny 

3.2   Aparat RTG punktowy zębowy  

 

§ 7. 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zrealizowane zamówienie po otrzymaniu przedmiotu 

umowy, potwierdzonego protokołem odbioru przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury.  

Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 

Gwarancja  

1. Wykonawca gwarantuje zadeklarowaną jakość dostarczonego i zamontowanego aparatu, 

zastosowanie właściwych i pozbawionych wad sprzętu i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, 

odpowiednie i solidne wykonanie oraz, Ŝe dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z 

bieŜącej produkcji, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896) oraz, Ŝe zostanie zainstalowany bez Ŝadnego 

uszczerbku.  

2. Wykonawca załącza zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, Ŝe 

oferowany towar odpowiada określonym normom lub specyfikacji  technicznej tj. deklarację 

zgodności CE wystawioną przez producenta lub certyfikat  notyfikowanej jednostki uczestniczącej 

w procesie notyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych( Dz. U. Nr 93 



z 2004r. poz. 896 ) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru produktów leczniczych i produktów 

biobójczych. 

3. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia będące przedmiotem umowy: 

- zadanie 1: cyfrowy aparat RTG kostno płucny – gwarancja … miesięcy 

- zadanie 2: aparat RTG punktowy zębowy – gwarancja  …… miesięcy 

4. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem odbioru.  

5. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.  

6. Pełna gwarancja obejmuje koszt dojazdu, robocizny, części zamiennych i materiałów serwisowych. 

Przeglądy okresowe wchodzą w zakres gwarancji, częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z 

zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niŜ 1 raz w roku.  

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany kaŜdego z 

elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego sprzętu, które uległy uszkodzeniu 

z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.  

8. Warunki gwarancji i serwisu:  

8.1. zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pocztą e – mail.  

8.2. czas reakcji serwisu nie dłuŜszy niŜ 3 dni robocze od zgłoszenia awarii do chwili podjęcia 

naprawy.  

8.3. usunięcie uszkodzenia do 3 dni od zgłoszenia awarii, a w przypadku potrzeby sprowadzenia 

części do 7 dni roboczych.  

8.4. okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do 

końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niŜ 12 miesięcy.  

8.5. dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie 

przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji uŜytkowania sprzętu.  

10. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca prowadzi w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy 

techniczne, konserwacje i naprawy sprzętu.  

11. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi 

personel obsługi sprzętu.  

12. Przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie 

protokołem i przekaŜe protokół Zamawiającemu.  

13. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt zapewni aktualizację oprogramowania, na nowe, 

aktualnie wprowadzone przez producenta.  

§10  

Kary umowne  

1.  Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę karą umowną: 

a) w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie, jeŜeli sprzęt nie 

zostanie dostarczony i uruchomiony w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca  



b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

umowy brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych 

 

 

§ 11. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania 

części umowy.  

§ 12. 

W przypadku wystąpienia raŜących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiający 

moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, stosując § 10 ust.1  niniejszej umowy. 

 

§ 13. 

Wykonawca nie moŜe przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i 

Kodeksu cywilnego. 

§ 15. 

Wszystkie zmiany bądź uzupełnienia umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 16. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego 

rzeczowo sądu . 

§ 17. 

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

 

                      WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


