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Załącznik nr 6 

Umowa - projekt dot. zadania nr 1 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

Zawarta dnia ……………… w Sejnach, pomiędzy: 

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2 

działającym na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego: 0000016297 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Waldemar Kwaterski - Dyrektor 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

działającym na podstawie wpisu …………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2 ……………………………………………………………………………………………….. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa używanego respiratora stacjonarnego z 

maksymalną liczbą przepracowanych godzin – 3500 h, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

załączniku nr 2 (zadanie nr 1) do umowy oraz zainstalowanie i przeszkolenie pracowników 

obsługujących urządzenie. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy urządzenie określone w §1 Umowy w  miejsce wskazane  przez 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od jej podpisania. 

2. Dostarczone urządzenie Wykonawca zainstaluje we wskazanym miejscu przez 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia dostawy. 

3. Wykonawca przeszkoli pracowników obsługujących urządzenie w ciągu 3 dni od   jego 

zainstalowania. 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy sprawne, gotowe do użytku, wyprodukowane w ……….. r. 

urządzenie wysokiej jakości. 

2. Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stwierdzającą, 

że dostarczone urządzenie spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz.U.  Nr 107 poz. 679 z póź. zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy jak również Dyrektyw Unii Europejskich. 
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3. Wykonawca wraz  z urządzeniem dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku 

polskim świadczące o dopuszczeniu do obrotu i używania wyrobów medycznych 

oznakowanych znakiem zgodności CE i numerem identyfikacyjnym jednostki 

notyfikowanej jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona pod jej nadzorem. 

Dokumenty te: to deklaracja zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, pod 

nadzorem której była przeprowadzona ocena zgodności. 

4. Wraz z dostarczonym urządzeniem, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku 

polskim. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych dostarczonego 

urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zauważonych 

nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o ich usunięcie. 

§ 4 

1. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie 

minimum 25 - miesięcznej gwarancji. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji: 

a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 3 dni, jeżeli termin naprawy  przekracza 3 dni wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub 

wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25 % wartości 

minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

b) w przypadku trzech napraw tego samego urządzenia lub podzespołu  wymiana 

urządzenia lub jego podzespołu na nowe, 

c)    Wykonawca w okresie gwarancyjnym wykona bezpłatnie niezbędne przeglądy      

urządzenia z wymianą niezbędnych elementów urządzenia, 

d)    W koszt serwisowania wlicza się niezbędne podzespoły, które podlegają wymianie 

w okresie obowiązywania gwarancji. 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis pogwarancyjny i części zamiennych 

przez minimum 10 lat od chwili uruchomienia sprzętu. 

2. Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: 

a)    maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 7 dni,  jeżeli termin naprawy  przekracza 7 dni wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć     urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, 

lub wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25 % 

wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

b)   okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie - minimum 6 
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c) miesięcy. 

d)   Cena jednej roboczogodziny z dojazdem serwisu pogwarancyjnego wyniesie…..%  

minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, tj. …………. zł. 

e)   Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: 

koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części 

zamiennych) w cyklicznym okresie dwuletnim wyniesie ………….. zł brutto. 

§ 6 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dostawy z niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

kwotę........... plus podatek VAT, słownie: .......... plus podatek VAT (słownie:…) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu urządzenia i 

przeszkoleniu pracowników obsługujących urządzenie oraz po podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.  

3. Zapłata wartości faktury realizowana będzie przelewem bankowym na rachunek 

       Wykonawcy……………………………………………………………………… 

§ 7 

Do utrzymania stałego i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza: 

………………………………………………………………………………….. 

§ 8 

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: 

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy, 

c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy, 

d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 1 % wartości przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej 1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki 

w usuwaniu wady lub awarii, 

f) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 

r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 

2.  Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

§ 11 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1.  Zadanie nr 1 

 

          WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
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Umowa - projekt dot. zadania nr 2 

będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 

Zawarta dnia ……………… w Sejnach, pomiędzy: 

Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2 

działającym na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego: 0000016297 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Waldemar Kwaterski - Dyrektor 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

działającym na podstawie wpisu …………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2 ……………………………………………………………………………………………….. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego respiratora stacjonarnego zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 (zadanie nr 2) do umowy oraz zainstalowanie i 

przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenie. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy urządzenie określone w §1 Umowy w  miejsce wskazane  przez 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od jej podpisania. 

4. Dostarczone urządzenie Wykonawca zainstaluje we wskazanym miejscu przez 

Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia dostawy. 

5. Wykonawca przeszkoli pracowników obsługujących urządzenie w ciągu 3 dni od   jego 

zainstalowania. 

§ 3 

6. Wykonawca dostarczy nowe, wyprodukowane w 2012 r. urządzenie wysokiej jakości. 

7. Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stwierdzającą, 

że dostarczone urządzenie spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych (Dz.U.  Nr 107 poz. 679 z póź. zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy jak również Dyrektyw Unii Europejskich. 

8. Wykonawca wraz  z urządzeniem dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku 

polskim świadczące o dopuszczeniu do obrotu i używania wyrobów medycznych 

oznakowanych znakiem zgodności CE i numerem identyfikacyjnym jednostki 
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notyfikowanej jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona pod jej nadzorem. 

Dokumenty te: to deklaracja zgodności oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, pod 

nadzorem której była przeprowadzona ocena zgodności. 

9. Wraz z dostarczonym urządzeniem, Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku 

polskim. 

10. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych dostarczonego 

urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zauważonych 

nieprawidłowościach wraz z wnioskiem o ich usunięcie. 

§ 4 

3. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie 

minimum 24 - miesięcznej gwarancji. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji: 

e) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 3 dni, jeżeli termin naprawy  przekracza 3 dni wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub 

wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25 % wartości 

minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

f) w przypadku trzech napraw tego samego urządzenia lub podzespołu  wymiana 

urządzenia lub jego podzespołu na nowe, 

g)    Wykonawca w okresie gwarancyjnym wykona bezpłatnie niezbędne przeglądy      

urządzenia z wymianą niezbędnych elementów urządzenia, 

h)    W koszt serwisowania wlicza się niezbędne podzespoły, które podlegają wymianie 

w okresie obowiązywania gwarancji. 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis pogwarancyjny i części zamiennych 

przez minimum 10 lat od chwili uruchomienia sprzętu. 

3. Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: 

f)    maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 7 dni,  jeżeli termin naprawy  przekracza 7 dni wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć     urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, 

lub wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25 % 

wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. 

g)   okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie - minimum 6 

h) miesięcy. 

i)   Cena jednej roboczogodziny z dojazdem serwisu pogwarancyjnego wyniesie…..%  

minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku, tj. …………. zł. 
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j) Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty 

dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) 

w cyklicznym okresie dwuletnim wyniesie ………….. zł brutto. 

§ 6 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie dostawy z niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

kwotę........... plus podatek VAT, słownie: .......... plus podatek VAT (słownie:…) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu urządzenia i 

przeszkoleniu pracowników obsługujących urządzenie oraz po podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.  

3. Zapłata wartości faktury realizowana będzie przelewem bankowym na rachunek 

       Wykonawcy……………………………………………………………………… 

§ 7 

Do utrzymania stałego i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza: 

………………………………………………………………………………….. 

§ 8 

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: 

b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy, 

c) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wartości przedmiotu umowy, 

d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 1 % wartości przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej 1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki 

w usuwaniu wady lub awarii, 

f) Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 

r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 

2.  Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

§ 11 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy: 

2.  Zadanie nr 2 

 

          WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


