
                                                                               Załącznik do SIWZ Nr VII/2013-08-05                                                                              
 
 

 
 PROJEKT UMOWY DOSTAWY NR …………………………… 

 
zawarta w dniu ……………………………….. 2013 r.  w Tarnowie,   pomi ędzy 
Zespołem Przychodni Specjalistycznych spółka z o.o.  z siedzib ą w Tarnowie,  ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 1, 33-100 Tarnów, wpisanym do Re jestru Przedsi ębiorców 
Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez  S ąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmie ścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem  KRS 0000450920, 
NIP: 873-32-50-820, kapitał zakładowy: 17 926 000 z ł 
reprezentowanym przez: 

Artura Asztabskiego – Prezesa Zarządu 

Teresę Budzik – Członka Zarządu 

  
zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiaj ącym” 
 
a Firm ą 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
 
1. …………………………………………………. 
2. ………………………………………………… 
 
 
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawc ą” . 
 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca  na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZPS-AG-333/07/2013 zobowiązuje się  dostarczyć Zamawiaj ącemu    
optyczn ą koherentn ą tomografi ę oka (hrt, gdx, oct, pachymetr) zgodnie z ofertą 
przetargową z dnia …………………………….. 2013 r., której szczegółowe parametry 
techniczne określone są w załączniku  Nr 1 , stanowiącym integralną część niniejszej 
umowy. 

 
2. Wykonawca  zapewni Zamawiaj ącemu  wraz z dostawą zamawianego sprzętu 

medycznego: 
a) montaż /instalację/ , 
b) rozruch sprzętu i przeszkolenie personelu medycznego oraz spisanie w tym zakresie 

protokołu,  
c) pełną instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną zamawianego sprzętu medycznego  

w języku polskim, 
d) Wykonawca   dostarczy wraz ze sprzętem medycznym dokumenty potwierdzające, że  

urządzenie jest dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, w szczególności  spełnia 
wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych  (Dz. 
U. Nr 107 poz. 679). 

 
 
 
 



§ 2 
 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu  sprzęt medyczny opisany w § 1 ust.1   w 

terminie do ……………………………………….. (do 5 tygodni od daty podpisania 
umowy ). Dostawa nastąpi  na  koszt i ryzyko Wykonawcy do budynku przychodni przy 
ul. MSC 1 w Tarnowie. 

           
§ 3 

 
1. Wartość  opisanego w  § 1 ust.1 umowy sprzętu medycznego jest zgodna z ofertą   

przetargową i wynosi:  
……………………………. złotych  netto , słownie:  
……………………………………………… złote …./100. 
Do kwoty tej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT,  
co da wartość brutto zamówienia ………………………………………. złotych, słownie: 
……………………………………… złotych …… /100 

 
  
2. W cenie określonej w ust. 1 tego paragrafu uwzględnione zostały wszystkie koszty 

związane z realizacja umowy a w szczególności:  
a) cło graniczne 
b) koszty transportu i ubezpieczenia sprzętu medycznego 
c) zainstalowanie sprzętu i jego uruchomienie 
d) pełne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi  

 
 

§ 4 
 
  1.Zapłata należności z tytułu realizacji umowy nastąpi po dokonaniu   

dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego, przeszkoleniu personelu, co 
zostanie potwierdzone w stosownym protokole, na podstawie wystawionej przez 
Wykonawc ę faktury VAT  w drodze przelewu  na konto Wykonawcy . 

   
2. Płatność z tytułu dostawy sprzętu medycznego  będzie zrealizowana zgodnie z ofertą 

przetargową , w terminie  30 dni  licząc od daty otrzymania faktury VAT. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca  zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie   
Polski.  

2. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową. Będzie ona liczona od dnia oddania sprzętu  do eksploatacji na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres gwarancji wynosi: 

a) na sprzęt wyszczególniony w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji. 
 
3. Wykonawca  zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z czasem reakcji od momentu 

przyjęcia zgłoszenia do ………. godzin ( do 24 godzin). 
 

4. Czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia nie będzie dłuższy niż …………. 
godzin( do 72 godzin). 

5. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji 
Wykonawca wymieni urządzenie na nowe.  

6. Wykonawca  zapewni  dostępność części zamiennych do dostarczonego sprzętu 
przez okres 10 lat. 

 



 
 
 
 

§ 6 
 
1. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić 

karę  umową w wysokości 0,5%  wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 
Zamawiającemu w takim przypadku przysługuje możliwość odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku braku naprawy urządzenia w ustalonym terminie z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł za 
każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących  Wykonawcy,  
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 %  wartości 
przedmiotu zamówienia  

4. W razie nieuregulowania  przez Zamawiaj ącego  płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości. 

 
 

§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 
Sądem właściwym do  rozstrzygania sporów powstałych wskutek stosowania niniejszej 
umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiaj ącego. 
 

§ 10 
 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej  strony umowy.  
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                        WYKONAWCA  
 


