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Załącznik nr 3 do SIWZ PZP-225/09/2015 

PROJEKT UMOWY 

zawarta dnia …………………………. r. w Korfantowie pomiędzy:  

SPZOZ Opolskim Centrum Rehabilitacji z siedzibą w Korfantowie 48-317 przy ul. Wyzwolenia 11                                      

reprezentowanym przez: 

      mgr inż. Wojciecha Machelskiego -  Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

………………………………………………………………NIP ……………….…………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................... 

2. .................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych medycznych wózków transportowych w ilości i w 

cenach zgodnych z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym nr PZP-225/09/2015 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego (Pakiet ….). 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu medycznego i technicznego w terminach uzgodnionych przez 

Strony.  
§ 3 

1. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia strony ustalają cenę: 
       netto na kwotę …………………………… (słownie: ……………….………………………) 

       brutto na kwotę ……………………………(słownie: ……………………………………….)   

2.  Strony przewidują możliwość zmiany ceny jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku VAT 
wynikającego z obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 144 ustawy PZP). 

3. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje: 
1.) wartość przedmiotu zamówienia,  
2.) koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu,  
3.) wszelkie koszty transportu do Zamawiającego,  
4.) koszty ubezpieczenia do dnia przekazania do eksploatacji, 
5.) koszty załadunku i rozładunku u Zamawiającego,  
6.) przekazanie do użytkowania protokołem zdawczo – odbiorczym,  
7.) wszelkie koszty opłat pośrednich, 
8.) koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT.  
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9.) szkolenie personelu medycznego i technicznego   
 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w Banku 
.........................................nr: ........................................................................................... w ciągu 60 dni od daty 
otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu wyposażenia lub sprzętu. 

2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczenia odsetek w wysokości ustawowej po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności głównej. 

3. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 

4. Faktury dostarczone będą wraz z towarem. W przypadku wystawienia faktury w sposób błędny lub niezgodny 
ze stanem faktycznym, będzie ona zwrócona przewoźnikowi (kierowcy) realizującemu dostawę lub w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości już po dostarczeniu towaru do Zamawiającego, faktura zostanie 
odesłana Wykonawcy w terminie 5 dni od dostarczenia wyposażenia lub sprzętu, a płatności wstrzymane. 

5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty całości lub części należności, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu 
korygującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji przewidzianej w ust 5 niniejszego paragrafu poprawnie wystawiona faktura 
dostarczana będzie przez Wykonawcę pocztą i termin jej płatności liczony będzie od daty jej dostarczenia 
Zamawiającemu i wynosić będzie 30 dni. 

 

§ 5 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

b) w wysokości 2 % wartości reklamowanego towaru, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub 

ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad; 

c) kary umowne, dotyczące zwłoki w dostawie przedmiotu umowy będą potrącone z faktury 

końcowej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej 
części  umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

3. Każda ze stron ma prawo żądać naprawienia szkody w pełnym rozmiarze na zasadach ogólnych, jeżeli 
wartość kary umownej nie pokryje w całości wartości szkody.” 
 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia. 
2. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi  ………. m-ce od dnia odbioru przez Zamawiającego. 
3. Obowiązki gwarancyjne obejmują naprawę wszelkich usterek powstałych w dostarczonych przez Dostawcę 

urządzeniach/wyposażeniu powstałych w wyniku zaistnienia wad fizycznych tkwiących w przedmiocie 
zamówienia lub powstałych w wyniku wadliwego współdziałania jego podzespołów, albo w razie 
nieprawidłowego montażu i uruchomienia. 
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4. Naprawy gwarancyjne dokonywane są na koszt Wykonawcy – wliczając koszty dojazdu i pracy serwisanta, 
części zamiennych i transportu. 

5. W okresie objętym gwarancją wszelkie usterki powodujące postój urządzenia, które nie powodują 
konieczności sprowadzenia części zamiennych, będą usunięte w terminie 3 dni roboczych od chwili 
zgłoszenia.  

6. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany uszkodzonego elementu na wolny 
od wad  3 naprawy uszkodzeń tego elementu uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie. W 
przypadku, gdy z przyczyn wad i usterek dane urządzenie stanowiące element przedmiotu umowy będzie 
wyłączone z właściwej eksploatacji przez okres dłuższy niż 14 dni (łącznie) w czasie 12 miesięcy, wówczas 
zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy jego wymiany na nowy (na koszt wykonawcy), lub wyrazić 
zgodę na kolejną naprawę gwarancyjną. 

7. Przeglądy w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga 
tego zalecenie dostawcy/producenta.  

8. Dostawca gwarantuje również pełny zakres obsługi serwisowej – płatnej w okresie pogwarancyjnym, oraz 
dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w okresie minimum 10 lat licząc od dnia 
uruchomienia sprzętu. 

 

§ 7 

1. Wykonawca dostarczy Instrukcje obsługi wózków w języku polskim. 
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt posiada wszelkie wymagane świadectwa i dopuszczenia.  
3. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:  

1.) Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i 
eksploatacji. 

2.) Instrukcję bhp urządzenia w języku polskim.  
3.) Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.  
4.) Karty gwarancyjne 

4. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, z czego 
zostanie sporządzony protokół zawierający listę przeszkolonych pracowników oraz odnotowanie przekazania 
instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.  

5. Wskazanie autoryzowanego serwisu lub serwisów na okres gwarancyjny i okres pogwarancyjny, z podaniem 
dokładnych adresowych. 

 

§8 

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 

Po stronie Wykonawcy: .................................................................. nr telefonu: .............................. 

Po stronie Zamawiającego: Krzysztof Marguła, nr telefonu: 77 4344008 lub 774344031. 

§ 9 

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 
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§ 10 

Wykonawca nie może zbyć lub obciążyć (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie) wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 11 

Spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych  oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

      WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 


