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Załącznik nr 3b  do SIWZ PZP-225/19/2018 

UMOWA nr ..………………….. 

„Zakup, dostawa i montaż ……………….. w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób 

cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym”, 

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie 

RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 

nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR 

stanowiąca wynik przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej Pzp. 

zawarta w dniu ….......... 2018 r. w Korfantowie, pomiędzy: 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 

7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł,  

reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu,  

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa oraz montaż ………………………………………… wraz z 

wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1b/ 

1c/1d, który stanowi integralną część niniejszej umowy – zwany dalej: sprzętem. 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, iż:  

1. Sprzęt określony w § 1 jest fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy - rok produkcji: nie 

wcześniejszy niż 2018 r. 

2. Sprzęt określony w § 1 jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o 

wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.). 
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§ 3 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni od daty podpisania niniejszej 
umowy,  

1. Dostawa będzie realizowana w terminach ustalonych z Zamawiającym.. 
2. Dostawa sprzętu określonego w § 1 dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (budynek Szpitala 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, 
ul. Wyzwolenia 11.), do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Dostawa, montaż i uruchomienie, jest obowiązkiem Wykonawcy. 
4. Ryzyko dostarczenia, uruchomienia i montażu przedmiotu umowy, w tym związane z transportem i 

rozładunkiem, ponosi Wykonawca. 
5. Po wykonaniu wszystkich dostaw objętych niniejszą umową zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 

przez przedstawicieli obu stron. 

§ 4 

1. Realizacja umowy odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitalnym.  

2. Wykonanie umowy należy realizować w ten sposób, aby minimalizować uciążliwości związane z dostawą i 

montażem łóżek.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę łóżek w ten sposób, aby zachować ciągłość korzystania z 

ciągów komunikacyjnych w budynku. 

§ 5 

1. Wartość brutto umowy wynosi …………… PLN (słownie: ………….) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą 

złożoną w postępowaniu przetargowym PZP-225/19/2018 

2. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności nie później niż w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym,  na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ………………………………………………………………………. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

§ 6 

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niespełniającej warunków zamówienia Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.  

2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 7 dni roboczych, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

§ 7 

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % ceny ofertowej (brutto) w formie ………………. 

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:  

− 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,  

− 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. W przypadku braku roszczeń kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela …….- miesięcznej rękojmi za wady na dostarczony sprzęt 
2. W okresie rękojmi za wady dwie naprawy powodują wymianę jednostki na nowy. 
3. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez min. 10 lat.   
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4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich  
naprawy przez min. 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00. 

5. W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. 
dni robocze od dnia zgłoszenia awarii. 

6. W przypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 24h od podjęcia naprawy lub 72h od zgłoszenia awarii, 
Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach technicznych, niż sprzęt 
będący przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 9 

1.  Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej : 

a. w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu 

terminu określonego  w § 3 ust 1 umowy; 

b. w wysokości 1 % wartości brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych 

rękojmią za wady; 

c. w wysokości 1 % wartości brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu  terminu wstawienia 

sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 8 ust. 6. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 
powyżej karę umowną. 
 

§10 

1. Zamawiający powierzają Wykonawcy, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018. poz.1000). 

4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron i wymagają 
formy pisemnych aneksów pod rygorem ich nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 
Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 Pzp możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, określając następujący zakres, charakter oraz 
warunki zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego wraz z odrębnymi przepisami mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu 
umowy. 

§ 13 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku 
nie osiągnięcia wspólnego stanowiska, oddadzą sprawę Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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2. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
 
Załącznik 1: SIWZ wraz załącznikami 

Załącznik 2: oferta Wykonawcy 

 

 

 

           WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY: 

 

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


