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UMOWA Nr  TZPIZI - …………/12 

zawarta w Płocku dnia   …………………… 2012 r. pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzk ą Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w P łocku.  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisany do Krajowego Rejestru S ądowego pod nr - 0000029842 ;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   
 

zwanym w treści umowy Zamawiaj ącym,  w imieniu i na rzecz którego działają: 
 
1. mgr Lucyn ą Kęsick ą Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
  

      2. mgr Urszul ę Kamińską p.o. Głównej Ksi ęgowej         
 

 

a 

 
……………………………………………………………………………………………………... 
  
z siedzib ą w   …………………………….. przy  ul. ………………………………… 

 
wpisanym do rejestru pod nr  ………………………….. przez …………………………………….  
 
REGON - ……………………….;  NIP -  ……………………………………..; 
 
 Zwaną w treści umowy Wykonawc ą, w imieniu i na rzecz którego działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..  
 

2. ……………………………………………………………………………………... 
 
zawarta została umowa o poniższej treści: 
 
 
 
W wyniku zapytania ofertowego z dnia …………., na  ……………………………. wybrana 
została oferta zgodnie z §11 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych SP ZOZ 
WSPRiTS w Płocku. Do udzielenia zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie stosuje się przepisów tejże ustawy. 
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§1 
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:   

respiratora transportowego z niezbędnym wyposażeniem. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności przeniesienie na Zamawiającego 

prawa własności i wydanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną ofert ą z dnia 
…………2012  r., która stanowi integralną część  niniejszej umowy - załącznik. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i uruchomienia respiratora w miejscu jego 
użytkowania, wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem  
z instalacji i uruchomienia podpisanym przez strony. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia, wskazanego przez Zamawiającego 
personelu w zakresie obsługi respiratora. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone 
protokołem podpisanym przez strony. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 1 w terminie do 14 

dni od dnia podpisania umowy.  
2. Dostawa odbędzie się do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Wykonawcę obciążają koszty dostawy i wydania respiratora, w tym w szczególności koszty 

opakowania oraz ubezpieczenia za czas przewozu, rozładunku,  montażu i przeszkolenia. 
4. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym 

terminie dostawy. Zawiadomienia dokonuje się faksem lub pisemnie. 
5. Za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas dostawy, montażu i uruchomienia towaru 

odpowiada Wykonawca. 
 

§ 3 
1. Odbiór respiratora potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym 

przez uprawnione osoby, reprezentujące Strony umowy. 
2. Wraz z odbiorem respiratora Wykonawca wyda Zamawiającemu oryginały niezbędnych 

dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w tym w szczególności wszelkie instrukcje 
i karty gwarancyjne. Niewydanie dokumentów może być podstawą odmowy podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury i jej zapłaty stanowi oryginał protokołu zdawczo-
odbiorczego oraz protokołu z instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu, które zostaną 
załączone do faktury. 

 
§ 4 

1. Wartość umowy brutto wynosi ……..……. (słownie: …………………………………………….)  
2. Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, jakie będzie musiał ponieść Wykonawca, a w szczególności koszt dostawy, 
sprzętu, instalacji – uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia, podatek VAT oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu 
tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki (np. cło) oraz koszty wszelkich zobowiązań 
wynikających z postanowień umowy, w tym wszelkie opusty i rabaty. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni licząc od daty 
dostarczenia i uruchomienia respiratora potwierdzonego protokołem, oraz protokołem  
z przeszkolenia personelu o którym mowa, a także otrzymania faktury wystawionej zgodnie 
z warunkami niniejszej umowy, wraz z dołączonymi oryginałami protokołów. 

4. Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze VAT. 
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5. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór i podpisanie protokołu jest: 

…………………… 
7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:  

…………………………. 
 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..….. miesięcznej gwarancji na respirator na zasadach 

zgodnych z wydaną przez Wykonawcę kartą gwarancyjną, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Bieg okresu udzielonej gwarancji liczy się od dnia dostarczenia respiratora i uruchomienia 
potwierdzonego protokołem. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
a) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną dostarczonego 

respiratora, 
b) usunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym i stwierdzonych w 

toku czynności odbioru pogwarancyjnego. 
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek we wskazanym w karcie gwarancyjnej terminie 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie zapisami niniejszej umowy lub 
skorzystać z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 4. 

 
§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po 3 miesiącach od upływu okresu 
gwarancji. 

3. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosi pisemnie Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

4. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia 
Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim w całości na koszt 
Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania 
naprawy lub wymiany. W takim przypadku, niezależnie od pokrycia kosztów usunięcia wad, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto wadliwego 
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w ciągu 14 dni od dnia 
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary. 

5. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego o czas 
napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 
§ 7 

1.  Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie realizacji przedmiotu umowy opóźnia się z 
winy Wykonawcy albo, jeżeli realizacja przedmiotu umowy następuje w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia także w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, 
postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy również w 
razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
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3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższej okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu za wykonaną, zgodnie z jej treścią, części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy 
Zamawiający zawiadomi, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) naliczenia kar w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, 
b) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości  

0,1 % wartości brutto wadliwego sprzętu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
naprawie,  

c) naliczenia kar w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

2. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły 
dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar w wysokości 10 % wartości brutto 
przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji unormowanej w § 8. 

4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury 
za realizację przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu  
art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 
z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, 
że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą 
szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1.  

 
§ 10 

Wykonawca nie będzie mógł przenieś wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 
wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. 
z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 
KC), ani dokonywać żadnej innej czynności  prawnej rodzącej takie skutki. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107, 
poz. 679, z póżn. zm.)  oraz przepisy szczególne związane z treścią umowy.  
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§ 12 
Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności  formy pisemnego 
aneksu i muszą być akceptowane przez obie Strony umowy.. 
 

§ 13 
W przypadku ewentualnego wystąpienia sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej Umowy 
Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W razie braku porozumienia spory 
będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
         ...................................................   .......................................................... 
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KARTA GWARANCYJNA 
(umowa Nr …………/2012 

z dnia …….2012 r.) 
 
1. Przedmiot gwarancji  

1.1 Przedmiotem gwarancji jest ………………………………………………………. 
…………………………… dostarczony na podstawie umowy nr ………../2012 

1.2 Szczegółowy zakres przedmiotu objętego niniejszą gwarancją określają: 
a) Zapytanie ofertowe; 
b) oferta wraz z załącznikami; 
c) dokumenty dostawy, w tym faktury VAT. 

 
2. Zamawiaj ący 

Nazwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 
ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5. 

 
3. Ogólne warunki gwarancji jako ści. 

3.1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną urządzenia medyczne 
posiadają konieczne do wprowadzenia do obrotu i używania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, uznane certyfikaty i atesty, a ich używanie nie wywiera 
negatywnego wpływu na działanie innych urządzeń, szczególnie urządzeń służących 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych  
i zgłoszonych przez Zamawiającego, nieodpłatnego wykonywania obowiązkowych 
przeglądów technicznych i konserwacji, z wymianą części według zaleceń producenta, 
w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Ostatni przegląd 
przeprowadzony będzie w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

3.3. Zamawiający rejestruje zgłoszone wady dokonując wpisów w „Rejestrze zgłoszonych 
reklamacji i wykonanych napraw gwarancyjnych”. 

3.4. Wykonawca dokonuje odpowiedniego wpisu w ww. rejestrze po usunięciu wady  
i stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego. 

3.5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) przystąpienia do dokonywania naprawy w czasie do 48 godzin od zgłoszenia 

(tzw. czas reakcji) awarii faxem lub telefonicznie; 
b) usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia,  

a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, w terminie nie 
dłuższym jak 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 

c) usunięcia wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 godzin, z tym, że jeżeli 
usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie – 
niezwłocznie, 

d) wymiany urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach tego samego 
podzespołu. 

3.6. Wykonawca dokonuje napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego.  
3.7. W przypadku, gdy usunięcie wady trwa dłużej jak 5 dni roboczych, lub gdy zachodzi 

konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt, na czas naprawy gwarancyjnej, 
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urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych, jak urządzenie skierowane do 
naprawy. 

3.8. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 2 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
 
 

 
4. Nie podlegaj ą uprawnieniom z tytułu gwarancji  wady powstałe na skutek: 

4.1 działania siły wyższej albo powstałe wyłącznie z wyłącznej winy poszkodowanego lub 
osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

4.2 szkód wynikłych wyłącznie z winy Zamawiającego, a w szczególności braku należytej 
konserwacji oraz użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z przepisami 
lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 

4.3 zwłoki Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o wykrytej wadzie, jeżeli wada ta 
spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby  
o stwierdzonej wadzie zawiadomiono niezwłocznie Wykonawcę.  

 
5. Czas trwania gwarancji 

4.1 Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty dokonania instalacji  
i uruchomienia towaru przez Zamawiającego, wynika z okresu niezbędnego do 
ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości zrealizowanego 
przedmiotu zamówienia. 

4.2 Wykonawca udziela gwarancji, której okres wynosi ….. miesięcy liczony od dnia 
dokonania instalacji i uruchomienia dostarczonego towaru, stwierdzonego protokołem 
odbioru, protokołem z instalacji i uruchomienia i prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

4.3 Wszelkie naprawy gwarancyjne skutkują przedłużeniem okresu gwarancyjnego dla 
towaru o czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi. 

 
5. Serwis pogwarancyjny 

5.1 Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny. 
5.2 Wykonawca zagwarantuje min. 10-letni okres dostępności części zamiennych od daty 

upływu terminu gwarancji. 
5.3 Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie 

pogwarancyjnym – maksymalnie 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem 
lub telefonicznie. 

5.4 Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – min. 12-mcy. 
 
6. Postanowienia ko ńcowe. 

6.1 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji odbiorczej i instalacyjnej, w tym protokołu odbioru i protokołu 
uruchomienia i instalacji. 

6.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac 
związanych z usuwaniem usterek. 

6.3 Wszelkie czynności w zakresie gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej,  
a w przypadku spraw pilnych dopuszcza się komunikację za pomocą faksu. 

 
Płock, dnia……………..….2012 r. 

 
 
Warunki gwarancji przyjął: 
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…………………………………….… …………………………….… 
(podpis przedstawiciela Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) 


