
Umowa nr wzór nr P/N/4/2022 
 zawarta w dniu _ _._ _.2022 roku w Białogardzie pomiędzy: 

 

Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o. ul. Chopina 29, 78-200 Białogard 

NIP 302-00-02-009, Regon 331031257 figurującą w KRS pod nr 0000525422 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Piotra Skaskiewicza 

 

zwaną dalej – „Zamawiającym”, 

 

a 

 

_____________________________, NIP ___________, Regon _______________, figurującym w 

KRS pod nr _____________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________ – ______________  

 

zwaną dalej – “Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamówienia udzielono na podstawie art. 275 pkt 2 Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.)ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

  

§ 2 

Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta Wykonawcy dostawę sprzętu medycznego, 

pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego, pomieszczeń diagnostycznych oraz oddziałów 

szpitalnych złożona w dniu _ _._ _.2022 r.  

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawę montaż, uruchomienie sprzętu medycznego, 

pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego, pomieszczeń diagnostycznych oraz oddziałów 

szpitalnych oraz przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. ,,Dokończenie budowy 

bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część 

diagnostyczną, zlokalizowanych w obiektach szpitala białogardzkiego przy ul. Chopina 

29”.: 

a) Łóżka szpitalne z materacem – 30 sztuk 

b) Szafki przyłóżkowe – 30 sztuk 

c) Stolik instrumentalny – 3 sztuki 

dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w cenie i na warunkach 

płatności zgodnych z Ofertą i niniejszej umowy. Ofertą Wykonawcy stanowi integralną 

część niniejszej umowy.   

 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny, a także wolny od 

wad fizycznych i prawnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów. 

 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone urządzenia będą odpowiadać wymaganiom 

aktualnych Polskich Norm dotyczących wyrobów tego rodzaju, jak też będą spełniały 

wymagania istotne dla bezpieczeństwa (w przypadku, gdy przedmiot umowy należy do 

kategorii, których dotyczą dyrektywy nowego podejścia będzie on oznaczony znakiem CE, 

deklaracja zgodności) oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



4. Wykonawca zapewnia, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy.       

 

 

§ 4 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy (tj. do dnia _ _ -_ _ _ _ 2022 r.) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego z adnotacja „bez usterek”. 

 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

_________________ netto, ______________ brutto (słownie brutto: 

_________________________ __/00 złote). 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie  

faktury VAT, wystawionej po prawidłowo dokonanej dostawie sprzętu będącego 

przedmiotem umowy – płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 

 

3. W cenie określonej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej 

umowy tzn. koszty zakupu, transportu, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu, 

gwarancji i rękojmi, pogwarancyjnej opieki serwisowej (jeśli dotyczy) a także należnych 

opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego. 

 

4. Cena brutto podana w ofercie obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie może ulec 

zmianie. 

 

5. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu dostawy i podpisaniu protokołu odbioru. 

 

6. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 

 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia należności 

z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 

 

§6 

 

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie do Regionalnego Centrum Medycznego w 

Białogardzie Sp. z o.o. przy ul. Chopina 29. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 a) dostawy sprzętu, 

 b) montażu, 

 c) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania sprzętu. 

 

3. Wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem. 

 

4. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 a) karty gwarancyjne, 

 b) dokumentacje techniczne, 



 c) instrukcje obsługi w języku polskim (w formie papierowej lub elektronicznej), 

 d) specyfikacje katalogowe (handlowe), 

e) kopię dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) w 

języku polskim dopuszczających produkty do obrotu i do używania wydanych przez 

podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, 

świadectwa  dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 

stosowania lub pozytywne opinie), 

 f) protokół z przeszkolenia personelu. 

 

5. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie umowy, stwierdzone u 

Zamawiającego po rozpakowaniu urządzenia na podstawie specyfikacji katalogowej 

(handlowej) urządzenia. 

 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

 - niezgodny z opisem technicznym, stanowiącym załącznik do umowy lub jest niekompletny, 

 - posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru 

 sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół 

 rozbieżności). Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, 

 wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

 

7. Podstawą uznania, iż przedmiot umowy spełnia warunki określone w §2 jest protokół 

zdawczo-odbiorczy z adnotacją „bez usterek”, „bez wad”. 

 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

 

2. Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca zapewni darmową obsługę serwisową wynikającą z gwarancji przez cały 

okres jej trwania.  

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi gwarancyjnej. 

c) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego elementu 

wyposażenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, 

Zamawiającemu przysługuje  prawo wymiany wyposażenia na nowe, takie same lub 

odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

 

3. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy w całości. 

 

4. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji dostarczy, wraz z przedmiotem zamówienia 

kartę gwarancyjną producenta. 

 

§ 8 

 

1. Serwis realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie autoryzowanego 

Wykonawcy (jeżeli sytuacja będzie tego wymagała). 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dniach i godzinach: 

7:00 –16:00 pod nr tel. ...................... lub pod adresem e-mail .................. 

 



3. Zmiana numerów telefonu oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie 

skuteczna jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej strony. 

 

4. Koszty dojazdu do miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika niezwłocznie po zgłoszeniu 

wady, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania 

zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem. 

 

6. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

wady. Okres gwarancji na całość urządzenia biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie 

gwarancji. 

 

7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia wadliwości wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych do 

parametrów oferowanego urządzenia na czas wykonania naprawy 

 

8. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, 

wykonawca zapewni: 

 -odbiór na własny koszt wadliwego wyposażenia; 

 -naprawę urządzenia w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia; 

 -dostawę naprawionego wyposażenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 

 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 

umowy. 

 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 9 
      Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: 

 a) ze strony Zamawiającego pod nr tel. 94 311 37 07 

 b) ze strony Wykonawcy pod nr tel. .................................... 

  

 

§ 10 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej 

kolejności kary umowne. 

 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

 a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100zł za każdy dzień 

 opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy, 

 b) za brak reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w ustalonym terminie, o którym mowa w     

  §8 ust. 5 w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia 

  c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie o  

  którym mowa § 8 ust. 6 w wysokości 100 zł za każdy dzień o późnienia 

 d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w 

 wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie. 



3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 

odstąpienia nadal są należne. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do 

ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną od wartości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 11 
1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w 

przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do 30 dni od dnia 

stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Za nienależyte wykonywanie umowy Strony uznawać będą w szczególności: 

 -opóźnienie w dostawie lub jej części przekraczające 7 dni, 

 -wykonanie usługi wynikających z gwarancji i rękojmi w terminie niezgodnym z zapisami 

 § 7 i § 8. 

 

§12 
1. Wykonawca wykonana zamówienie samodzielnie (bez udziału podwykonawców). 

  

 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

          WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 
Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia. 

 


