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Załącznik  – Wzór umowy 

 
(Wzór) Umowa  

dotyczy: dostawy sprzętu do wyposażenia ambulansów sanitarnych typu C będących w dyspozycji 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedziba w Opolu Lubelskim.  
 
zawarta w dniu ........2019 r. pomiędzy: 
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. 
Przemysłowa 4A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują się akta spółki, Wysokość kapitału zakładowego: 
29.364.300,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 29.364.300,00, reprezentowaną przez:  
………………. - .............. .  
zwana w treści umowy „Zamawiającym”  
a  
................., reprezentowanym przez: ..............................................................................  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
 
W rezultacie przeprowadzonego postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1986 z późn. zm), została zawarta umowa następującej treści:   
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny o parametrach wyspecyfikowanych w 

zał. nr 1  do SIWZ (część nr …………) oraz szczegółowo określony załączniku do złożonej 
oferty (formularz parametrów oferowanego sprzętu) – stanowiącym jednocześnie załącznik do 
niniejszej umowy. 

2. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, 
przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż 2019 r. (dany rodzaj sprzętu 
powinien pochodzić od tego samego producenta/model/typ).  

3. Wykonawca gwarantuje min. 10 letni okres dostępności części zamiennych i wyposażenia 
liczony od daty podpisania protokołu odbioru.  

 
§ 2. 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca dostarczy własnym staraniem, koszt 
dostawy wliczony w cenę przedmiotu dostawy. 

2. 1) Dostawa przedmiotu sprzedaży realizowana jest na adres Powiatowego Centrum Zdrowia sp. 
z o.o. w Opolu Lubelskim w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r.   Dostawa w powyższym 
terminie może być zrealizowana etapami.  

2) Po zawarciu niniejszej umowy a przed przyst ąpieniem do jej realizacji przez 
Wykonawc ę, strony dokonaj ą pisemnych ustale ń w zakresie wyniku post ępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie cz ęści 1 zamówienia w przedmiocie 
zakupu 2 sztuk ambulansów lub kolejno wszczynanych post ępowań lub stanu 
realizacji/obowi ązywania umowy zawartej po przeprowadzeniu tej cz ęści/kolejnych 
post ępowań w tym zakresie, celem ustalenia przesłanki odst ąpienia od umowy o 
której mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy. W wyniku ustale ń powinno doj ść do:  
a) niezwłocznego odst ąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego, w przypadku 
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek odst ąpienia od umowy, lub  
b) wstrzymanie si ę przez Wykonawc ę z rozpocz ęciem realizacji nieniniejszej umowy 
do czasu jednoznacznego stwierdzenia, że nie zaistniała przesłanka odst ąpienia od 
umowy o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 niniejszej u mowy. Strony jednocze śnie ustal ą 
termin graniczny w którym Wykonawca mo że przest ąpić do realizacji umowy bez 
uszczerbku dla zachowania przez niego terminu o któ rym mowa w pkt 1.  W 
przypadku zaistnienia tej okoliczno ści najpó źniej w ustalonym terminie granicznym 
Strony ponownie przeprowadza procedur ę ustale ń o której mowa w niniejszym 
punkcie, lub  
c) przyst ąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonaw cę, o ile nie zaistniała 
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którakolwiek z przesłanek odst ąpienia od umowy.  
3. Montaż/instalacja sprzętu w ambulansie leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia dostarczy niezbędne systemy zamocowań/przechowywania oferowanego 
sprzętu w zabudowach ambulansów dedykowane przez producenta oferowanego sprzętu 
niezależnie czy stanowią komplet sprzedażowy ze sprzętem czy są sprzedawane oddzielnie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) dostarczania Przedmiotu  Umowy do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy 
Zamawiającego; 
2) dostarczania Przedmiotu Umowy wraz ze sporządzonymi w języku polskim: kartami 
gwarancyjnymi,  instrukcjami  obsługi w języku polskim, paszportem urządzenia, 
certyfikatami oraz  innymi  dokumentami  niezbędnymi do przyjęcia sprzętu do używania, a 
także ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy niezbędny do 
uruchomienia; 
3) wniesienia Przedmiotu Umowy w pomieszczeniu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego  
4) zawiadomienia Zamawiającego i uzgodnienia planowanego dnia realizacji dostawy nie 
później niż na 2 dni robocze przed tym terminem; 
5) uczestnictwa w odbiorze przedmiotu zamówienia (w tym sprawdzenie prawidłowości 
działania sprzętu), zakończonym obustronnie podpisanym protokołem stanowiącym 
podstawę wystawienia faktury/rachunku. 
 

§ 3. 
Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot sprzedaży spełnia określone dla 
niego wymagania zasadnicze w rozumieniu przepisu art. 23 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 175 z późn zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy i jest zgodny z 
PN. 
 

§ 4. 
 

1. Należność za przedmiot umowy w wysokości: 
netto zł ..................... słownie: 
......................................................................................................................, 
brutto zł ....................słownie: 
......................................................................................................................… 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dostarczenia faktury 
VAT/rachunku do Zamawiającego, przelewem na  konto Wykonawcy podane na 
fakturze/rachunku. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez 
zastrzeżeń przez obie strony. W przypadku dostaw realizowanych etapami sporządzane będą 
protokoły odbioru częściowego.  

4. Za dzień wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania ostatniego z protokołów 
odbioru bez zastrzeżeń przez niżej wymienione osoby upoważnienie przez każdą ze stron: 
1) ze strony Wykonawcy: ………………...  
2) ze strony Zamawiającego: ………………... 

5. Bez znaczenia dla stałości ceny pozostaje wysokość stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 
stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem 
wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie 
ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi 
automatycznie i nie wymaga formy aneksu. 

6. Wykonawca z tytułu realizacji umowy dostarczy do Zamawiającego faktury Vat nie później niż w 
ciągu 14 dni od daty dostawy, ale nie później niż do dnia 23 grudnia 2019 r. 

7. W  żadnym  wypadku Wykonawca nie    jest    uprawniony    do    przeniesienia    praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 
§ 5. 

1. Wszelkie zmiany umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) terminu i miejsca dostawy w przypadku gdyby wystąpiła możliwość montażu/instalacji sprzętu 
bezpośrednio u producenta zabudowy ambulansu na następujących warunkach:  
a) Zmiana terminu dostawy może być dokonana o okres odpowiadający okresowi wykonywania 
prac montażowych, 
b) Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu. 
c) Zmiana terminu dostawy nie spowoduje utraty dofinansowania ze środków zewnętrznych. 
2) dostarczenia sprzętów zamiennych w stosunku do sprzętów wskazanych w ofercie – pod 
warunkiem, że sprzęty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w SIWZ i 
umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia.  

 
§ 6. 

1. Kary umowne z tytułu realizacji niniejszej umowy naliczane w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) z tytułu opóźnienia w terminie realizacji umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 1  niniejszej 
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

c) z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia na 
podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (w całości lub w części), w 
szczególności jeżeli: 
1) termin dostawy przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 2 pkt 1  został przekroczony o więcej 
14 dni.  
2) termin usuwania usterek lub wymiany sprzętu określony w § 7 ust. 9 został przekroczony o więcej 
niż 14 dni. 
3) wyst ąpi istotna zmiany okoliczno ści powoduj ąca, że wykonanie umowy nie le ży w interesie 
publicznym, przez co rozumie si ę brak mo żliwo ści zakupu ambulansów w których sprz ęt 
będący przedmiotem niniejszej umowy miałby by ć wykorzystywany,  w szczególno ści w 
związku z brakiem mo żliwo ści wyłonienia Wykonawcy na etapie post ępowania, niezawarciem 
umowy lub odst ąpieniem/rozwi ązaniem umowy w zakresie dostawy 2 sztuk ambulansów 
ramach cz ęści 1 przedmiotowego post ępowania lub kolejno wszczynanych post ępowań i 
zawartych umów obejmuj ących ten że zakres zamówienia.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w 
którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

 
 

§ 7. 
1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji 

jakości  dotyczącej każdego z elementów Przedmiotu Umowy.   
2. Gwarancja na sprzęt wymieniony  w  Załączniku nr 1 do  niniejszej  umowy  obowiązywać  

będzie  w okresie minimum 12 miesięcy od daty dostawy, lub przez okres dłuższy 
zaproponowany przez Wykonawcę w treści oferty. 

3. Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość korzystania z 
sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 
nieodpłatnych (uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1 
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niniejszej umowy) przeglądów gwarancyjnych o częstotliwościowi i w zakresie rzeczowym 
niezbędnym do zachowania zaleceń producenta lub utrzymania gwarancji producenta, 
nieodpłatnego usunięcia wad lub nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad, jeżeli wady te 
ujawnią się w okresie gwarancji.  

5. Zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji nie będzie ponosił żadnych kosztów 
związanych z utrzymaniem gwarancji (w tym również związanych z dojazdem serwisu i innych 
nie wymienionych treścią niniejszej umowy).  

6. Na warunkach niniejszej gwarancji możliwe jest zastosowanie przez Zamawiającego w ramach 
zwykłej eksploatacji części i materiałów deklarowanych/kompatybilnych do zastosowań z 
przedmiotem umowy, niezależnie od producenta tych części i materiałów, co nie powoduje 
utraty gwarancji wynikającej z niniejszej umowy.   

7. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji nie 
później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Wykonawca zapewnia, że naprawy 
realizowane będą przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.  

8. Strony oświadczają, iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną adres e-maila 
……….….. lub za pośrednictwem faksu nr ………………………… . 

9. Naprawa  lub  wymiana powinna  nastąpić  w  ciągu 14 dni od  dnia zgłoszenia  przez 
Zamawiającego żądania odpowiednio naprawy lub wymiany. Termin naprawy lub wymiany 
może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy naprawa lub wymiana sprzętu  w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W  
każdym  wypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  zamawiającego  o opóźnieniu 
naprawy lub wymiany z podaniem przyczyn opóźnienia. 

10. Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający może złożyć, gdy wada nie da się 
usunąć, gdy Wykonawca nie usunął wady w terminie, o którym mowa w ust. 9 lub gdy wada 
ujawniła się w rzeczy, która była już przedmiotem dwukrotnej naprawy.  

11. Wymieniając sprzęt Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć sprzęt 
fabrycznie nowy,  o parametrach  technicznych nie  gorszych  od  sprzętu podlegającego 
wymianie. 

12. W każdym wypadku, gdy zachodzi  potrzeba  wymiany  lub  naprawy wszelkie koszty transportu 
ponosi Wykonawca. 

13. Naprawy gwarancyjne powinny być realizowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8:00-
18:00, poza wymienionymi godzinami jedynie za zgodą i w obecności pracownika 
Zamawiającego. 

14. Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

15. Postanowienia gwarancyjne zawarte w niniejszej umowie mają pierwszeństwo przed warunkami 
gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu.  

16. W pozostałym zakresie do udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
                                                              

§ 8. 
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż Zamawiający (będąc świadom wpływu na 
środowisko naturalne oraz czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na 
otoczenie przyrodnicze i społeczne) wdrożył system zarządzania środowiskowego według normy  EN 
ISO 14001:2015.  
       

§ 9. 
1. Wszelkie kwestie sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego .  
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 10. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
Wykonawca:         Zamawiający:                     
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Załącznik: formularz parametrów oferowanego sprzętu 


