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Oznaczenie sprawy: PN – 11/18 

                   Załącznik Nr 5a  do SIWZ 
             Dotyczy Części nr 1 – Hybrydyzator i łaźnia wodna)   

                                Umowa  Nr __________/G- PSK/ 18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r.  

po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie przetargu 
nieograniczonego na  podstawie art. 10 ust. 1,   art. 39 i nast.  ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. 
U.  z  2017 roku, poz. 1579), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 11/18,  rozstrzygniętym  dnia  ……………..2018 roku. 

pomiędzy 

Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego  
w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji Społecznych 
i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sąd  
Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  
Nr  0000002866, REGON  000288840   reprezentowanym  przez : 

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________  

zwanym dalej Zamawiającym   

a 

…………………………………………………………………………………. działająca  na  podstawie  wpisu do ……………………………. 
Numer KRS: ……………………, REGON ……………………..,  NIP  ………………….. reprezentowanym  przez : 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

§  1  Przedmiot  umowy 

1. Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca  
zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego  przedmiot  umowy. 

2. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa urządzeń: hybrydyzatora i łaźni wodnej o parametrach technicznych oraz 

na warunkach określonych w ofercie z dnia ……………. stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i jej integralną 

część. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

a. dostawę urządzeń: hybrydyzatora i łaźni wodnej o wymaganych parametrach technicznych opisanych w 

Części Nr 1 formularza stanowiącego Załącznik Nr do Umowy, 

b. dostawę urządzeń zaopatrzonych w tabliczki znamionowe zawierające w szczególności typ, urządzenia, SN, 

rok produkcji oraz wytwórcę, 

c. montaż i uruchomienie urządzenia, 

d. udzielenie co najmniej………………… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia wraz z montażem 

e. pełnozakresowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji 

urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 

4.    Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wyprodukowanego w ………… roku 

5.     Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie warunki dopuszczenia do obrotu oraz warunki 

bezpieczeństwa. 

6.    Szczegółowe  zasady  świadczenia  dostawy  określa: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
b. Złożona  przez  Wykonawcę oferta z dnia …………2018 roku  
c. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujące 

w GPSK UM   dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów -   załącznik nr ………. do umowy 
-  stanowiące  integralną  część  umowy.  

       §  2  Obowiązki   Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 
w Poznaniu, przy ul. Polnej 33  . 

2. Dokumentem potwierdzającym otrzymanie  przedmiotu umowy będzie protokół odbioru technicznego –  
załącznik nr ………. do umowy , podpisany przez upoważnionych  przedstawicieli stron. Do protokołu Wykonawca  
dołączy kartę gwarancyjną, instrukcję  obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz na nośniku danych. 
Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich  czynności objętych przedmiotem umowy. 

3. Umowa   zostanie wykonana w pełnym zakresie, o którym mowa w  §  1 ust. 3 lit. a – e,   w nieprzekraczalnym 
terminie  14  dni  od  dnia jej podpisania. 

4. Przez wykonanie umowy rozumie się wykonanie wszystkich zadań, o których mowa   w  §  1 ust. 3 lit. a - e  
potwierdzonych protokołem odbioru, o    którym mowa  w  §  2 ust. 2 umowy . 
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§  3  Nadzór  nad  realizacją  umowy 

1. Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby,  które  będą  upoważnione  do  sprawowania  bezpośredniego  
nadzoru  nad  realizacją  umowy; 

a)     ……………………………………………………………,   tel.  ………………, e-mail …………………………… 

b)   ……………………………………………………………  tel. …………………… e-mail ………………………… 

2. Wykonawca  wyznacza  następujące  osoby  odpowiedzialne  za  realizację  umowy; 

a)     ……………………………………………………………,   tel.  ………………..., e-mail …………………………… 

b)   …………………………………………………………….. ,  tel. …………………… e-mail ………………………… 

 §  4  Wartość  przedmiotu  umowy 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w  §1  wynosi  netto ………………………zł , plus należny podatek 
VAT ……………..% tj. ………………zł. Razem ……………zł brutto, (słownie:…………………………………………  zł) i jest zgodna 
z załącznikiem nr 2 do umowy.  

2. Cena wskazana w  ust,. 1 obejmuje wartość umowy, określone prawem podatki oraz wszystkie inne koszty 
związane z realizacją umowy. 

3.      Wymieniona w ust. 1 cena brutto nie może ulec  zwiększeniu  w czasie realizacji  umowy. 

  

  §  5  Warunki  płatności 

1. Strony ustalają, że zapłata kwoty określonej w § 4 ust.1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, przelewem na  konto Wykonawcy …………………………………………. w terminie 60 dni, od dnia 
doręczenia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

2.  Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru 
technicznego, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

3.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 21 484.  

4.  Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank.  

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może 
przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od Zamawiającego jest 
możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie wykonywał dostawy (zakaz 
dochodzenia należności od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca). W 
razie, gdy w umowie ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy 
członkami konsorcjum istnieje solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

 

§  6  Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie/ za pomocą  następującego podwykonawcy 
(nazwa firmy Podwykonawcy) : …………………………………….. . 

2. W przypadku powierzenia w okresie realizacji umowy  części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o zaistniałej okoliczności wprowadzenie Podwykonawcy. 

 

 §  7  Gwarancje  jakości  i serwis 

1.   Wykonawca  gwarantuje,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  jest wolny od wszelkich wad  fizycznych i 
prawnych, w szczególności nie obciążony żadnymi prawami osób trzecich, spełniający wszystkie  obowiązujące  
w  Rzeczypospolitej Polskiej wymagania i normy , określone dla tego  rodzaju urządzeń, dopuszczony do obrotu i 
używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2010r o wyrobach medycznych. 

2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne,  w  tym  
niekompletność  przedmiotu  umowy oraz  wady  prawne,  w  tym  za  ewentualne  naruszenia  obowiązującego  
prawa  w  związku  z  ewentualnym  nieuprawnionym  wprowadzeniem  do  obrotu  i  używania  przedmiotu  
umowy  lub  jakiegokolwiek  jego  elementu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  szczególności  
skutkującego  roszczeniami  osób  trzecich.      

3.   Wykonawca gwarantuje, że przedmiot  umowy będzie funkcjonalnie sprawny   i gotowy do  natychmiastowej  
eksploatacji. 

4.   Wykonawca na przedmiot umowy udziela …. miesięcy gwarancji,  rozpoczynającej się  w  dniu  podpisania  
protokołu  odbioru  technicznego.                     
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5. Wykonawca ponosi ponadto odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 

Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego. 

6. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji jakości będzie usunięta przez Wykonawcę 
bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny. 

7. W przypadku wystąpienia usterki lub awarii po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej 
gwarancji jakości  Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia i 
dokona jej usunięcia w ciągu kolejnych  5 dni roboczych. 

8. Na czas naprawy, liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
naprawionego urządzenia, upływ okresu gwarancji jakości określonej w ust. 4, ulega zawieszeniu. 

9. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy dokumenty i karty gwarancyjne oraz dokumenty 
określające zasady świadczenia usług  pogwarancyjnych  przez  autoryzowany serwis. 

10. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości jeżeli wykaże, że wady powstały z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem 
używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi. 

11. Serwis gwarancyjny sprawować będzie : ……………………………………………………………………………………. 

adres …………………………………………………………………………tel. ……………… faks: …………………… 

12.   Wykonawca wykona bezpłatny przegląd techniczny  w ostatnim miesiącu okresu objętego gwarancją. 

 

§  8  Kary  umowne 

Strony  ustalają  odpowiedzialność  w  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  w  formie  kar  
płatnych  w  następujących  przypadkach  i  wysokości : 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  : 

a. za  niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa  w  §  2  ust. 4  w wysokości  1% wartości 
brutto  umowy  za  każdy  dzień   opóźnienia, 

b. za opóźnienie w  czynnościach  określonych  w  §  7 ust. 7  w  wysokości  1 %  wartości brutto umowy  za  
każdy  dzień  opóźnienia, 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które  odpowiada Wykonawca  w  
wysokości  20%  wartości umowy  brutto  określonej w  §  4 ust. 1 . 

d. za  odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w 
wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w  §  4 ust. 1 . 

2.     Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :   

a)     za odstąpienie od umowy  przez  Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Zamawiający  
w  wysokości  10 % wartości  brutto umowy określonej  w  §  4  ust. 1 ,  za  wyjątkiem  okoliczności  
wymienionych  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych. 

3.   W przypadku nieuiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §  4  umowy, Wykonawca ma prawo do 
naliczenia odsetek ustawowych. 

4.     Strony  niezależnie  od  kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  prawa  
cywilnego  przewyższającego    kary  umowne. 

 

§  9 Obowiązki Wykonawcy wynikające z wdrożonego   zintegrowanego systemu zarządzania 

1. Zamawiający informuję Wykonawcę, że posiada wdrożony zintegrowany  system zarządzania (standardy 
akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, System Zarządzania Jakością zgodny z 
normą ISO 9001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000). 

2. Zamawiający informuje, że współpraca z Wykonawcą  będzie podlegała ocenie. Ocena dokonana zostanie wg 4 
kategorii oceny: jakość produktu, szybkość dostawy, zgodność dostawy z umową, szybkość  załatwienia 
reklamacji.                       

§  10  Odstąpienie  od  umowy 

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

2.     Odstąpienie od  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  jednostronnie w  każdej  chwili ;  w  szczególności,  
w  przypadkach : 
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a)     w  trybie  określonym  w  art.  145  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień   publicznych, 

b)    w  przypadku   dostarczenia  przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  umową,  wadliwego,  złej  jakości  lub  ze  
zwłoką . 

          Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia. 

3.   Z  tego  tytułu  nie  będą  przysługiwały  Wykonawcy  żadne  inne  roszczenia  poza  roszczeniem  o  zapłacenie  za  
rzeczy  już  dostarczone  Zamawiającemu.                

                       §  11   Reklamacje 

1. W  przypadku  powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Strona  zobowiązana jest wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym paragrafie, kierując swoje roszczenia wprost do Strony 
przeciwnej. 

2. Strona zobowiązana  jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń  Strony w ciągu 14 dni od chwili 
zgłoszenia roszczeń. 

3. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia  ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy. 

4. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.                       

§  12  Zmiana  postanowień  umowy 

1. Z  uwzględnieniem  zapisu  art.  144  ust. 1  ustawy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  
zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru 
Wykonawcy  oraz  określa  warunki  tych  zmian  poprzez  wprowadzenie  do  zawartej  umowy  następujących  
aneksów; 
a. aneks  w  zakresie  wymiany / uzupełnienia  elementów  składowych  sprzętu  w  sytuacji  gdy  

wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  Wykonawcę  produkt  zmodyfikowany / udoskonalony  oraz  
w  przypadku  zaistnienia  konieczności  wymiany/uzupełnienia  elementów  składowych   sprzętu  w  
związku  z  postępem  technologicznym 

b. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

c. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie dostaw, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron. 

3. W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  
wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz z  ich  uzasadnieniem,  z  co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 13  Postanowienia  końcowe 

1. Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  
wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy. 

2. W  przypadku  braku  porozumienia  na  drodze  polubownej  spory  pomiędzy  Stronami  rozpatrywane  będą    
przez  właściwy  rzeczowo  sąd  w  Poznaniu. 

3.     W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  
polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  
zamówień  publicznych  ((Dz. U.  z  2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020). 

4.     Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach  na  prawach  oryginału;  trzy dla  
Zamawiającego,  jeden  dla  Wykonawcy.  

 

 

   Zamawiający:          Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 


