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3/ZP/2018                                                                                                                   Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 

 
UMOWA – PROJEKT  

 
 
 

zawarta w Zgorzelcu, dnia _____________ pomiędzy: 

________________________________________ 

________________________________________ 

zarejestrowanym w ______________________________________________________,  

_______________________________________________, pod numerem ____________ 

reprezentowany przez: 

1. _____________________________________, 

2. _____________________________________, 

zwanym dalej Wykonawcą, a 

 

Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 

w Zgorzelcu,  z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036788 

reprezentowanym przez: 

Zofię Barczyk - Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 

39 i kolejne) przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Strony postanawiają  

co następuje: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

2. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i montaż mikroskopu operacyjnego (zwanego też 

w dalszej części umowy Mikroskopem) dla Oddziału Okulistyki w WS SP ZOZ Zgorzelec 

w systemie ratalnym obejmującym spłatę w 48 ratach. 

3. Mikroskop został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Opis przedmiotu 

zamówienia) który stanowi integralną część umowy. Dostawa obejmuje również montaż, 

instalację i pierwsze uruchomienie Mikroskopu oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego 

personelu, wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że Mikroskop jest: 

a) wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia roszczeń osób trzecich, 
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b) wolny od wad fizycznych, kompletny i fabrycznie nowy, 

c) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, która zostanie dostarczona Zamawiającemu  

wraz z dostarczeniem Mikroskopu. 

 

§ 2 

MIEJSCE, TERMIN, WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy Mikroskop do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia mieszczącego się w Oddziale Okulistycznym, 59-900 Zgorzelec, ul. 

Lubańska 11-12. 

2. Mikroskop pozostawiony poza wskazaną w pkt. 1 lokalizacją – uważa się za dostarczony 

niezgodnie z umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie 6 tygodni od dnia podpisania 

umowy.  

4. Dostawa Mikroskopu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy (co najmniej na trzy dni 

przed planowanym terminem dostawy). 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ………… brutto, słownie 

………………………………………………………………………………………………………………………….. a koszt 

finansowania wynosi ………………………………………………………………………………………….., słownie: 

………………………………………………………………………zgodnie z ceną podaną w załączniku nr 1.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT za wykonanie umowy przelewem na konto 

Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze w comiesięcznych 48 ratach z zastrzeżeniem, że:  

a) spłata odsetek od kredytu (pożyczki) następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od 

końca następnego miesiąca po otrzymaniu faktury i podpisaniu protokołu odbioru.  

b) Spłata rat odsetkowych następowała będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca.  

c) Odsetki będą naliczane tylko od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek 

przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku lub 366 w 

roku przestępnym; 

3. Dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację umowy oraz stanowiącym podstawę 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru – sporządzony przez 

Wykonawcę i podpisany przez obie strony umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT Harmonogram spłaty zawierający ilość  

i wartość rat. 

5. Strony dopuszczają: a) możliwość przedterminowej spłaty całości lub części pożyczki bez 

dodatkowych prowizji i opłat; b) możliwość spłaty pożyczki wraz odsetkami w innych terminach niż 
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ustalone w harmonogramie wykorzystania i spłat pożyczki, ustalonych w drodze przesunięcia terminu 

spłaty za zgodą udzielającego kredytu. 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości na dostarczony przedmiot umowy 

na okres  ____ miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2.  Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji zostały określone w załączniku nr 3.2 do niniejszej 

umowy (Warunki gwarancji i serwisu).  

3. Po okresie gwarancji urządzenia, Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny i zobowiązuje się 

zawrzeć osobną umowę w tym celu, o ile Zamawiający wyrazi wolę zawarcia umowy na ww. usługi. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne 

Kodeksu Cywilnego. 

5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego art. 556  

i następne KC. 

§ 5 

KARY UMOWNE – ODSETKI 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 

- w wysokości 0,1 % wartości brutto wartości przedmiotu umowy - za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w wykonaniu umowy, w szczególności nie dostarczenia Mikroskopu w terminie lub 

dostarczenia Mikroskopu wadliwego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminów 

wskazanych w § 3  ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary 

umownej w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.  

4.  Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody – Strona która 

poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując swoje roszczenie 

wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą. 

5. Kara umowna lub odsetki powinny być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie 

umowy, w terminie 14 dni licząc i od daty wystąpienia przez Stronę przeciwną z żądaniem zapłaty. 

6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia należną mu kwotę z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
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§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy – po uprzednim 

bezskutecznym,  pisemnym wezwaniu do jej wykonani przez stronę przeciwną.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany, 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. 

W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 

ZMIANY UMOWY 

Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej 

ważności wymaga formy pisemnej, w przypadku zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr 

ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.).  

 

§ 8  

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności przez Wykonawcę – w żadnej formie prawnej. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

 
         Wykonawca      Zamawiający 

 
 

 

 ______________________           _____________________ 


