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w dniu .................... w siedzibie Zamawiającego  
pomiędzy Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1,  
wpisanym w dniu 22.05.2001r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000012869, REGON: 357138472,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektor Wojciech Wokulski  
 

a ................................................................................... z siedzibą: ....................................................................................................................... 
wpisaną w dniu ..................... do .......................................................................................................................................................................... 
prowadzonej przez ................................................., nr ......................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
NIP ........................, Urząd Skarbowy .........................................................................., REGON ....................................................................... 
 

W następstwie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019r., poz. 1843 ze zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowego (producent: ………………………, typ: 
……………………, rok prod. ……..) wielozadaniowego (ogólnodiagnostycznego) aparatu ultrasonograficznego do badań 
brzusznych, naczyniowych, kardiologicznych, położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych, urologicznych oraz badań 
małych narządów, wraz z pełnym osprzętem peryferyjnym. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, spełnia parametry techniczne i eksploatacyjne określone w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy i jest zgodny z parametrami określonymi w ofercie Wykonawcy złożonej w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy odpowiadał będzie wszelkim wymaganiom prawnym w zakresie, w jakim im podlega, 
w szczególności określonym ustawie o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 186). 

4. Wykonawca oświadcza ponadto, że przedmiot zamówienia jest kompletny w tym sensie, że po dokonaniu instalacji będzie zdolny 
do natychmiastowego rozpoczęcia pracy w pełnym zakresie funkcji określonym w niniejszej umowie oraz siwz. 

5. Urządzenie będące przedmiotem dostawy jest jako wyrób medyczny dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej /do obrotu w UE przez rynek polski/ zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, oraz oznaczone znakiem CE (zgodnie 
z przepisami prawa).  

6. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi aparatu ultrasonograficznego objętego dostawą lub innego dokumentu 
potwierdzającego wymagania techniczno-eksploatacyjne wyspecyfikowane przez Zamawiającego oraz określającego przewidywane 
zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Instrukcja używania (lub inny dokument) winna określać 
w szczególności: właściwości, funkcje i działanie wyrobu, informacje o ryzyku związanym z używaniem wyrobu oraz określenie 
przewidzianego zastosowania wyrobu. Niespełnienie tego warunku może skutkować brakiem finalizacji odbioru dostawy oraz 
powstaniem zwłoki z winy Wykonawcy. 

§ 2 
1. Strony ustalają, że wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi netto ........................ zł (słownie: 

..............................................................), a z podatkiem od towarów i usług VAT .................... zł brutto (słownie: 

............................................................................................................). 
2. Powyższa należność obejmuje wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania dostawy bez wad fizycznych 

i prawnych, w szczególności zawiera koszt dostarczenia aparatu do miejsca odbioru, koszt przeprowadzenia szkolenia obsługi 
aparatu oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia prób technicznych w ramach odbioru dostawy. 

 
§ 3 

1. Za przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT ze szczegółowym wyspecyfikowaniem charakteru, ilości 
i wartości dostawy. 

2. Powstałą należność Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, ze swojego konta. 
Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT 
zobowiązany jest do podania na fakturze rachunku bankowego, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku 
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku 
bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie sporządzenie i obustronne podpisanie protokołu odbioru dostawy oraz wydanie w dniu 
dostawy: 
1) dokumentu gwarancyjnego na zasadach przewidzianych w § 5; 
2) dokumentów potwierdzających dopuszczenie aparatu do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej/do obrotu w UE przez rynek 

polski zgodnie z obowiązującym systemem prawnym (opcjonalnie do wglądu); 
3) świadectwa zgodności CE aparatu stanowiącego przedmiot dostawy; 
4) instrukcji używania lub innego dokumentu potwierdzającego wymagania techniczno-eksploatacyjne wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.  
Kopia protokołu odbioru będzie stanowiła załącznik do faktury.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 4 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy najpóźniej do dnia ...... 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego wskazania ścisłego terminu dostawy (dzień i przybliżona godzina). Zamawiający 

zapewnia dokonanie odbioru dostawy w godzinach 8.00 – 14.00 w dni robocze. Uchybienie temu terminowi dziennemu traktowane 
będzie jako opóźnienie dostawy. Odbiór urządzenia poza godzinami 8.00 – 14.00 będzie możliwy wyłącznie, gdy Wykonawca 
wskaże taką konieczność, a Zamawiający wyrazi zgodę na taką godzinę odbioru. 

3. Wykonawca dostarczy aparat ultrasonograficzny na własny koszt do siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Oświęcimiu przy 
ul. Garbarskiej 1. 

4. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru towaru będącego przedmiotem umowy będzie Dyrektor ZLA lub inne 
upoważnione przez niego imiennie osoby. 

5. Podczas odbioru aparatu ultrasonograficznego Zamawiający dokona zbadania jego stanu technicznego oraz zgodności parametrów 
techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w siwz. W ramach odbioru Zamawiający wraz z Wykonawcą 
przeprowadzi próby techniczne urządzenia, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

6. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca: 
1) przedłoży instrukcję używania (obsługi) aparatu ultrasonograficznego w języku polskim, 
2) przedłoży dokument gwarancyjny przedmiotu dostawy uwzględniający wszystkie zalecenia dotyczące gwarancji zawarte w siwz 

oraz umowie, 
3) przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatu do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej/do obrotu w UE przez 

rynek polski,  
4) przedłoży świadectwo zgodności CE aparatu, 
5) zapewni przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu dostawy dla pracowników medycznych upoważnionych do obsługi 

urządzenia i wskazanych przez Zamawiającego (max 6 osób). Szkolenie winno zostać zakończone najpóźniej w dniu odbioru 
aparatu wydaniem stosownego świadectwa uczestnictwa imiennie dla każdego uczestniczącego w nim pracownika 
Zamawiającego. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji z okresem ważności ................. m-cy. 
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru urządzenia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu wydania przedmiotu dostawy. Dokument 

ten winien określać warunki serwisowania gwarancyjnego, wskazanie punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki 
odpowiedzialności gwaranta. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zapisy umowy mają pierwszeństwo przed zapisami gwarancji. 

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru Zamawiający zobowiązany jest przekazać towar Wykonawcy do reklamacji, 
a Wykonawca gwarantuje podjęcie naprawy przez serwis do 5-ciu dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia usterki.  

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do usunięcia usterek i dokonania napraw przywracających pełną funkcjonalność 
urządzenia najpóźniej do 10-ciu dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia naprawy. W przypadku przekroczenia tego terminu 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aparatu zastępczego o porównywalnych parametrach i pozostawienia go 
Zamawiającemu do nieodpłatnego użytku przez okres trwania naprawy. Postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają przepisom 
prawnym dotyczącym wad przedmiotu sprzedaży. 

6. Po usunięciu wad urządzenia zgłoszonego do reklamacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego oraz 
uzgodnić z nim warunki zwrotnego przekazania serwisowanego urządzenia oraz spisać protokół usunięcia awarii lub inny 
obustronnie podpisany dokument potwierdzający usunięcie wady aparatu (jeśli sporządzenia takiego dokumentu będzie wymagał 
Zamawiający). 

7. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne przedmiotu dostawy w ilości nie mniejszej niż 1 raz na rok. 
Po każdym przeglądzie gwarancyjnym Wykonawca wystawia świadectwo sprawności urządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu po upływie terminu gwarancji wszelkich kodów serwisowych oraz 
dokumentacji techniczno-ruchowej przedmiotu zamówienia niezbędnej dla przeprowadzenia napraw sprzętu, chyba że objęte są one 
tajemnicą producenta. 

§ 6 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących 

wypadkach i okolicznościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedostarczenia 
przedmiotu dostawy w umownie wskazane miejsce w umówionym terminie. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada  Zamawiający,  z  zastrzeżeniem § 7 oraz § 8, 
b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa 

wskazany w umowie termin na dostawę przedmiotu umowy, został on dostarczony zgodnie z § 4 niniejszej umowy, 
a Wykonawca zachowuje gotowość do odbioru w zakresie udostępnienia urządzenia, przeprowadzenia prób technicznych, 
przeprowadzenia szkolenia obsługi oraz podpisania protokołu odbioru. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

§ 7  
1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest odpowiedzialność 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie.  
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§ 8 
1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
jeśli okoliczności te uniemożliwiają wykonanie umowy; 

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp lub § 9 umowy; 
3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 
4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

2. Postanowienia § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.    
§ 9 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest 
dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 
1) za zgodą stron, w wyjątkowych sytuacjach, jeśli zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, a ewentualna zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy nie przekracza 10% wartości pierwotnej zamówienia (np. dopuszczalna prawem zmiana stron 
umowy lub oznaczenia stron umowy, wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy w zakresie dopuszczonym prawem i siwz, 
zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia, zmian stawek 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne mających wpływ na koszty wykonania zamówienia, zmian przedmiotu 
zamówienia spowodowanych koniecznością adaptacji do zmienionych przepisów prawa, wymiana elementów przedmiotu 
zamówienia w przypadku, gdy jest to korzystne dla celu realizacji zamówienia, nie było warunkiem udziału w postępowaniu oraz 
nie ma wpływu na wysokość ceny oferty); 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp; 

3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, nawet działając z należytą starannością, 
nie mógł wcześniej przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 
a wprowadzone zmiany nie zmieniają charakteru umowy; 

4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to 
za sobą innych istotnych zmian umowy; 

5) Zamawiający przejmuje zobowiązania Wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości 
Wykonawcy; 

6) zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp; 
7) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza 

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku zamówień na usługi lub dostawy), a pierwotny 
charakter umowy nie ulega zmianie. 

§ 10 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze 

zastosowania przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygnięcia sporu 
zadecyduje Zamawiający przekazując pisemną informację Wykonawcy. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust. 1 spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo 
i rzeczowo dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczonej 
numerem ADM-27-01(1)-BT/20, zapisy oferty Wykonawcy, przepisy Kodeksu cywilnego, a w sprawach proceduralnych przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 
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