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Załącznik Nr 6 
U M O W A  N r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
zawarta w Kamieńsku dnia  ………………. 2010 r. pomiędzy: 

SPZOZ im. Tadeusza Kotarbińskiego w Kamieńsku ul. Wieluńska 23 wpisanym do KRS pod nr 
……………………, posiadającym NIP ………………. i REGON ……………... w imieniu i na rzecz 
którego działa : 

Kierownik- BoŜenna Kubacka 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej Wykonawcą 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego o 
szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 193 tys. EURO.  

 
§ 1 

Przedmiot Zamówienia  
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa aparatu ultrasonograficznego szt. 1 z wyposaŜeniem 

dodatkowym, oprogramowaniem oraz instalacją (zwanym dalej USG). 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), oraz załącznikach do SIWZ które wraz z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………………… stanowią integralną część umowy. 

3. W ramach realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w SIWZ i ofercie Wykonawcy datowanej na 
dzień ……………………. Wykonawca oprócz dostawy USG wykona takŜe:  

a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego ich posadowienia w SPZOZ im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Kamieńsku; 

b) montaŜ wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi; 

c) kalibrację i uruchomienie, 

d) testy akceptacyjne i specjalistyczne, 

e) szkolenia personelu – wymagania szczegółowe  

f) załoŜy paszport techniczny dla USG. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe stanowiące przedmiot niniejszej umowy aparat USG wskazany w §1 ust.1: 

a) jest nowy;  

b) jest kompletny i przeznaczony do zastosowania w specjalistycznych badaniach zgodnie z 
umówionym celem poprzez wykorzystanie dla potrzeb Zamawiającego; 

c) posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z nich zgodnie z ich 
przeznaczeniem, a w szczególności wymagane w SIWZ; 

d) spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE; 

e) nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób 
trzecich, jak równieŜ nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, 
czy teŜ sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy teŜ 
wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim; 

f) wyposaŜony jest w pełną wersję oprogramowania polskojęzycznego niezbędnego do jego 
funkcjonowania, (wyklucza się moŜliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.); 

Oprócz zainstalowania oprogramowania i właściwego oznaczenia USG oznaczeniami licencyjnymi, 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu nośniki oprogramowania (płyty instalacyjne) i umowy licencyjne 
oraz całość dokumentacji przekazywanej przez producenta; 
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§ 2 

Oświadczenia Wykonawcy 
Wykonawca oświadcza, iŜ:  

1. Zapoznał się z wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy. 

2. Posiadana przez niego wiedza jest wystarczająca pod względem treści i zakresu, aby zrealizować 
przedmiot niniejszej umowy. 

3. Akceptuje lokalizację USG zaproponowaną przez Zamawiającego, jako zapewniającą jego prawidłowe 
funkcjonowanie w przewidzianym w tym rejonie układzie funkcjonalnym okolicznych pomieszczeń i 
urządzeń jakie będą tam zamontowane. 

 
§ 3 

Korespondencja 
Wszelka korespondencja stron związana z realizacją niniejszej umowy wykonywana będzie w drodze 
przesyłek poleconych na adresy stron wskazane w nagłówku umowy chyba, Ŝe którakolwiek ze stron wskaŜe 
inny adres dla doręczeń. 

 
§ 4 

Dostawa USG 
1. Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia aparatu USG w całości lub jego części jak równieŜ zaginięcia 

całości lub części przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą jego protokolarnego przekazania po 
jego zamontowaniu, uruchomieniu. 

2. Miejscem dostawy, montaŜu i uruchomienia USG jest pomieszczenie zlokalizowane w SPZOZ w 
Kamieńsku; 

3. Wykonawca dostarczy USG własnym środkiem transportu bądź za pośrednictwem profesjonalnej firmy 
transportowej na własny koszt i ryzyko. W przypadku powierzenia transportu osobom trzecim 
odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.  

4. Przez instalacje USG naleŜy rozumieć: ustawienie USG we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 
podłączenie do urządzeń współpracujących oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania. 

5. Przez uruchomienie USG naleŜy rozumieć takie jego uruchomienie po uprzedniej instalacji, które 
zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z uŜyciem wszystkich funkcji USG i wyposaŜenia 
dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania.  

 
§ 5  

Szkolenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wśród personelu obsługującego USG szkolenia w zakresie 

zapewniającym przekazanie im informacji o wszelkich dostępnych funkcjach USG wraz z 
wyposaŜeniem dodatkowym i oprogramowaniem oraz moŜliwościach praktycznego ich jego 
wykorzystania.  

2. Wymiar szkoleń określony został w SIWZ. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iŜ szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy 
stronami z tym jednak, iŜ całość szkoleń zrealizowana zostanie w terminie do 31 grudnia 2010 r. 

 
§ 6 

Czynności Odbiorowe 
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia nw. dokumentację w 
języku polskim: 
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a) instrukcję uŜytkowania USG oraz zainstalowanego oprogramowania – szt. 1 

b) deklaracją zgodności CE 

c) kartę gwarancyjną 

d) paszport techniczny 

4. Odbiór USG nastąpi przez Zamawiającego, po dostawie i uruchomieniu w terminie 2 tygodni od dnia 
zgłoszenia do odbioru. 

5. Odbioru ze strony Zamawiającego dokonywać będzie Komisja powołana w tym celu przez 
Zamawiającego. W trakcie odbioru Komisja dokona sprawdzenia prawidłowości uruchomienia zgodnie 
z zapisem § 4 pkt 5 tj. zapewniającego prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie USG z uŜyciem 
wszystkich jego funkcji oraz funkcji wyposaŜenia dodatkowego i zainstalowanego oprogramowania.  

6. JeŜeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemoŜliwiające dokonanie 
odbioru z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. 
Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Komisja przerwie czynności odbiorowe, a Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru. 

7. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie 
gotowość do odbioru, a Komisja wznowi czynności odbiorowe.  

8. Z odbioru USG strony sporządzą protokół zdawczo- odbiorczy. 

9. Protokół zdawczo odbiorczy musi zawierać: 

a. przedmiot dostawy 

b. wartość i datę dostawy,  

c. potwierdzenie kompletności dostawy i uruchomienia (w myśl zapisu § 4 ust. 5 umowy) USG; 

d. warunki gwarancji/ kartę gwarancyjną 

e. informację o producencie sprzętu, 

f. potwierdzenie przekazania dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy 

g. informację o przekazaniu deklaracji zgodności CE oraz paszportu technicznego. 

 
§ 7 

Termin dostawy  
Dostawa, instalacja i uruchomienie USG nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niŜ 
w ciągu czterech tygodni od dnia podpisania umowy  

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

wynagrodzenie (łączna wartość przedmiotu zamówienia) niniejszej umowy w kwocie: 

Cena netto …………………. zł + VAT ………% co stanowi: 
Cena brutto …………. zł, 
słownie: ……………………………………………..........................…………….………………………zł 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wyznacznikiem dla ustalenia ceny jest kwota netto, do której 
doliczany będzie podatek VAT w naleŜnej wysokości. 

3. Cena wskazana w § 8 ust. 1 obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy, w szczególności: koszt 
samego towaru, koszty oprogramowania, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas 
dostawy, koszt opakowania towaru, koszt dostawy towaru, koszt rozładunku, koszty szkoleń, koszt 
instalacji towaru, czyli pełnego przygotowania go do bezpośredniego uŜytku, koszty napraw, 
konserwacji, dojazdu do zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych, inne koszty związane z 
wykonywaniem czynności w okresie gwarancji, ewentualne cła; 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na wynagrodzenie wskazane  
w § 8 jest protokół zdawczo odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust. 7-9 niniejszej umowy. Fakturę wraz z 
kopią protokołu zdawczo - odbiorczego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego  
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5. Wynagrodzenie płatne będzie w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tej 
fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem zdawczo odbiorczym. Za 
dzień zapłaty uwaŜa się dzień, w którym dojdzie do obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 9 

Kary umowne  
1. Za opóźnienie w dostawie, instalacji i uruchomieniu USG Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 3, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 8 za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. Za naruszenie obowiązku określonego w § 10 ust. 5 i § 10 ust. 6 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 8 za kaŜdy dzień braku moŜliwości pełnego wykorzystywania urządzenia we wszystkich jego 
funkcjach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości 
przedmiotu zamówienia. 

5. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia USG 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu 
zamówienia brutto.  

6. Kary umowne są niezaleŜne od siebie i w przypadku zaistnienie podstaw do ich naliczania  zostanie 
potrącona z kwoty zabezpieczenia i naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego niezaleŜnie od zastrzeŜonych w niniejszym paragrafie kar umownych.  

8. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty 
kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

9. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyŜej 14 dni lub niedotrzymaniu ustalonej jakości 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy z uwagi na zaistniałe opóźnienie w dostawie Zamawiający moŜe złoŜyć w 
terminie 60 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia. 

10. W przypadku opóźnienia lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji, opóźnienia lub odmowy wykonania obowiązku wynikającego z § 10 
ust. 3 Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, dokonać zastępczego 
usunięcia wad, którego kosztami obciąŜy Wykonawcę, w tym dokonując ich potrącenia z wartości 
ustanowionej kwoty zabezpieczenia Umowy lub wynagrodzenia. 

11. Za okres trwania czynności odbiorowych tj. od dnia zgłoszenie gotowości do odbioru do dnia jego 
zakończenia lub dnia przerwania czynności odbiorowych zgodnie z zapisami § 6 ust. 6 i 7 umowy kary 
umowne nie będą naliczane.  

 
§ 10 

Gwarancja na USG 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..… miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu 

zamówienia określonego w § 1 umowy liczonej od daty protokołu zdawczo odbiorczego o którym 
mowa w § 6 ust. 6-7 niniejszej umowy. 

2. Gwarancja realizowana będzie w ramach autoryzowanego serwisu. Gwarancja obejmuje koszt naprawy, 
dojazdu i części zamiennych. 

3. W ramach tak rozumianej gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania, na swój wyłączny 
koszt, wszelkich wad nie powstałych z winy uŜytkowników przedmiotu niniejszej umowy. Wady, które 
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moŜna zgłaszać Wykonawcy za pośrednictwem faxu, na nr tel.: ................................., jak równieŜ za 
pośrednictwem poczty e-mail, na adres: ...................................., będą usuwane przez niego 
niezwłocznie, nie dłuŜej niŜ w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, przy czym Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych mu wad w ciągu 24 godzin 
roboczych od momentu dokonanego zgłoszenia. W ciągu 12 godzin roboczych od momentu 
przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych mu wad, ma on obowiązek poinformowania 
Zamawiającego o prawdopodobnym czasie usunięcia tych wad. Czas naprawy kaŜdorazowo wydłuŜa 
okres gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania uprawnień Zamawiającego w miejscu 
zainstalowania przedmiotu zamówienia, a w przypadku konieczności realizowania naprawy poza 
siedzibą Zamawiającego odebrać na własny koszt przedmiot zamówienia (jego element, podzespół, 
moduł, zespół) z miejsca jego zainstalowania.  

4. W sytuacji, w której prawdopodobny czas usuwania wad, zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zgodnie z postanowienia § 10 ust. 3 powyŜej będzie przekraczał 7 dni liczonych od momentu dokonania 
zgłoszenia o wadzie (wadach), Wykonawca, na swój wyłączny koszt, dostarczy Zamawiającemu, a takŜe 
zainstaluje i uruchomi u niego element, podzespół, moduł, zespół zastępczy, o parametrach toŜsamych 
do parametrów elementu wymienianego w taki sposób, by urządzenie to mogło prawidłowo 
funkcjonować u Zamawiającego poczynając od 8 dnia od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie 
(wadach).  

5. W przypadku gdy rzeczywisty okres usuwania wady przekroczy 7 dni, Wykonawca, na swój wyłączny 
koszt, dostarczy Zamawiającemu, a takŜe zainstaluje i uruchomi u niego element, podzespół, moduł, 
aparat zastępczy, o parametrach toŜsamych do parametrów elementu wymienianego w taki sposób, by 
urządzenie to mogło prawidłowo funkcjonować u Zamawiającego poczynając od 8 dnia od momentu 
dokonania zgłoszenia o wadzie (wadach). 

6. W sytuacji, w której nie będzie moŜliwe dostarczenie elementu, podzespołu, modułu, zespołu 
zastępczego na zasadach określonych w § 10 ust. 5 i 6 lub, w przypadku trzykrotnej awarii tego samego 
elementu, podzespołu, modułu, zespołu Zamawiający moŜe wedle swojego wyboru: 

a) Ŝądać wymiany przez Wykonawcę tego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od 
wad oraz o toŜsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy; 

b) powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad 
na koszt Wykonawcy osobom trzecim; 

c) Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia; 

d) odstąpić od umowy co traktowane będzie jako okoliczność obciąŜającą Wykonawcę. 

7. W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny aparat USG ulegał będzie 3 krotnej istotnej awarii, lub w 
przypadku braku moŜliwości usunięcia wad moŜe wedle swojego wyboru: 

a) Ŝądać wymiany przez Wykonawcę aparatu USG w całości lub części na nowy wolny od wad oraz o 
toŜsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy; 

b) powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie towaru wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom 
trzecim; 

za istotną awarię uznaje się awarię wyłączającą moŜliwość korzystania z USG w całości lub części na 
okres powyŜej 14 dni. Przy czym przez wyłączenie moŜliwości korzystania z części rozumieć naleŜy 
awarię, która uniemoŜliwia wykorzystywanie posiadanych przez USG funkcji w wymiarze większym niŜ 
60 % lub awarię, która uniemoŜliwia wykonywanie minimum 60 % badań z badań wykonywanych z 
uŜyciem USG przez ostatni 2 miesięczny okres jego uŜytkowania poprzedzający awarię. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów konserwacyjnych 
w ilości i zakresie określonym w dokumentacji techniczno rozruchowej nie mniej jednak niŜ 2 razy w 
kaŜdym roku uŜytkowania. Ostatni bezpłatny przegląd przeprowadzi nie wcześniej niŜ na miesiąc przed 
upływem okresu gwarancji. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania, przez okres jej trwania. 

10. Okres gwarancji, o której mowa w ustępie 1 ulega kaŜdorazowemu przedłuŜenia o pełen okres 
niesprawności przedmiotu umowy.  

11. Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji naprawy, przeglądy muszą zakończyć się szczegółowymi 
protokołami i wpisami do paszportu technicznego aparatu. 
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12. NiezaleŜnie od postanowień powyŜszych, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność części 
zamiennych i zuŜywalnych przez okres 10 lat od daty dostawy i instalacji przedmiotu umowy, 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Tytułu nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na 
interpretację zapisów umownych. 

3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca ma obowiązek skierować 
swoje roszczenia do Zamawiającego, który ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy w 
terminie 14 dni od daty powiadomienia. 

4. W przypadku niemoŜności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony  
w ust.1 sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. 

6. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze Stron. 

7. Załącznikiem do umowy jest SIWZ oraz oferta o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

     

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA  


