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Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawa wyposaŜenia meblowego dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. 

 
 
 

UMOWA 
ZOZ/ZP-P/40/12/…..../2012 

 
zawarta w dniu …………….……... roku w Busku – Zdroju, pomiędzy:                            
Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 – 100 Busko – Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000005019, NIP 655-16-62-705, REGON: 
000311467; zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora ZOZ Busko Zdrój – Dr n. med. Grzegorz Gałuszka 
a 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez osoby upowaŜnione: 
1. …………………….. 
2. …………………….. 
 
 
Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 Euro, znak: ZOZ/ZP-P/40/12 z zachowaniem zasad określonych 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759). 
 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaŜ mebli wykonanych na wymiar 

oraz pozostałego wyposaŜenia do pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Busku – Zdroju, zwanego równieŜ przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia oraz ilości zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ – 
„Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym załączniki do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. 
4. Przedmiot umowy obejmuje równieŜ przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

a) oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia posiadają aktualne 
świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie 
dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach słuŜby zdrowia,  

b) spełnia normy określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przedmiotu 
umowy, 

c) posiada odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji umowy. 
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6. Przedmiot umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
zgodnie z zapisami art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

 
§ 2. 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złoŜonej do 

przetargu. 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe oferta obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy uwzględniony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Odpowiedzialność za dobór, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami Zamawiającego, materiału 

uŜytego do wykonania mebli ponosi Wykonawca. Oferowany przedmiot umowy winien być 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć w sposób zgodny ze wskazaniami i 
wytycznymi wytwórcy. 

4. Oferowany przedmiot umowy musi posiadać oznaczenia oraz wszelką dokumentację w języku 
polskim.    

5. W ramach dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pełną 
dokumentację, w tym serwisową i instrukcje uŜywania w dwóch egzemplarzach.  

6. SłuŜby Wykonawcy, które będą wykonywały prace związane z instalacją, montaŜem, obsługą 
serwisową muszą się legitymować posiadaniem właściwych upowaŜnień wytwórcy.  

7. Wykonawca jest zobligowany do uŜycia opakowań odpowiednich do rodzaju transportu, które 
zabezpieczą przedmiot umowy przed uszkodzeniem. 

8. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym 
transportem, lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą 
odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom zawartym w umowie ponosi 
Wykonawca.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty wykonania przedmiotu 
umowy i jego przekazania do uŜytkowania. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do uŜywania. 
11. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) karty gwarancyjne, 
b) wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym, 
c) instrukcję uŜytkowania urządzenia w języku polskim, 
d) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, 
e) specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu umowy. 

 
§ 3. 

TERMINY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy niezwłocznie od 

dnia zawarcia umowy. 
2. Strony ustalają, Ŝe termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 6 (sześciu) 

tygodni od daty zawarcia umowy.  
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, bądź faksem na 3 dni przed planowaną 

dostawą, instalacją, montaŜem przedmiotu umowy o terminie realizacji przedmiotu umowy. 
4. Za datę wykonania przedmiotu umowy ustala się datę przekazania mebli i pozostałego 

wyposaŜenia do eksploatacji i podpisaniu przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego.  
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5. Zmiana umownego terminu realizacji przedmiotu umowy moŜe nastąpić w przypadku: 
a) wyraŜenia zgody przez Zamawiającego na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, 
b) działania siły wyŜszej, za którą strony uwaŜać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia, niezaleŜne 

od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, 
a działanie których uniemoŜliwia wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. 

6. Strona powołująca się na zdarzenie siły wyŜszej, jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu zdarzenia siły wyŜszej, a następnie do 
udokumentowania tego zdarzenia. 

7. W przypadku gdy stan siły wyŜszej trwa dłuŜej niŜ jeden miesiąc, kaŜda ze stron moŜe od umowy 
odstąpić. bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi w takim 
przypadku według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia siły wyŜszej. 

 
§ 4. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy sporządzony zostanie po uprzednim pozytywnym 

sprawdzeniu spełnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ i ofercie 
przetargowej Wykonawcy. 

2. JeŜeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
a) JeŜeli wady nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 

wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym, 
b) JeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje 

się wymienić wadliwy element przedmiotu umowy na nowy. 
3. Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy następuje u Zamawiającego. Wykonawcę i 

Zamawiającego reprezentują przy odbiorze upowaŜnieni pracownicy.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku 

niezgodności z przedmiotem zamówienia. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy 
niezgodnego z SWIZ i załącznikami do SIWZ, Wykonawca jest obowiązany odnieść się na piśmie 
do zarzutów zawartych w reklamacji Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia 
reklamacji. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego 
reklamację, będzie podstawą do rozwiązania umowy ze wszystkimi jej skutkami prawnymi 
wynikającymi z postanowień zawartej umowy. 

 
§ 5. 

GWARANCJE 
1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie 

zainstalowany bez Ŝadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i 
certyfikaty dopuszczające do obrotu i uŜywania. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na 
warunkach oferty i SIWZ licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego 
odbioru, przy czym długość gwarancji nie moŜe być krótsza niŜ 24 miesięcy. 

3. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i 
zawierać zapisy mniej korzystne niŜ określone w K.C. art. 577 do art. 581. 

4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny 
oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty i SIWZ. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany 
serwis. 

6. Gwarancja biegnie od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
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7. Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w niniejszym rozdziale nie wyłączają pozostałych 
uprawnień z tytułu gwarancji.  

8. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie 
umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu opakowania zbiorczego przedmiotu 
umowy na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej). 

9. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji mebli.  
10. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłuŜeniu o okres rozpoczynający się w dniu 

zgłoszenia konieczności dokonania naprawy zabudowy meblowej Wykonawcy lub w Punkcie 
Serwisowym, o którym mowa w punkcie powyŜej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. 
JeŜeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji 
Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast mebli wadliwych meble wolne od wad lub teŜ zostały 
dokonane 2 naprawy mebli, przewidziany powyŜej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na 
nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji mebli wolnych od wad lub 
dokonania ostatniej naprawy mebli. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w 
przypadku wykonanych 2 napraw mebli decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – 
naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy. 

11. Naprawa bądź wymiana mebli w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie moŜe nastąpić pisemnie, faxem, 
telefonicznie bądź przez e-mail. 

12. Usunięcie wad mebli objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania 
Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania 
Gwarancji Ŝadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a 
takŜe, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i 
dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie. 

13. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt 
Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających 
wymianie. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE 
1. Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  kwotę netto 

………………………………………………..….. zł 
(słownie kwota netto: ………………………………………/100) 
plus podatek VAT …………………………….. zł 
(słownie podatek VAT: ……………………………………/100) 
co stanowi łączną kwotę brutto …………… zł 
(słownie kwota brutto: …………………………………………………/100). 

2. Łączne wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia wszelkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT na kwotę wymienioną w § 6 ust. 1 po 
przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji protokołem zdawczo-odbiorczym.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury na adres siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze.  

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złoŜenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych 

polskich. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace zostało ustalone w oparciu o ofertę złoŜoną do 

przetargu, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 



 

 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Busku Zdroju  

ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 – 100 Busko Zdrój, woj. Świętokrzyskie 
tel. centr. (041)-378-24-01, tel./fax (041) 378-24-01 wew. 244 
REGON 000311467 NIP 655 – 16 – 62 – 705 Nr rej. PZOZ20 

Strona internetowa;www.zoz.busko.com.pl 
e-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZOZ/ZP-P/40/12 

 5  

8. Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 7. 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań 

niniejszej umowy w formie kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do 
dnia faktycznego odbioru,  

b) 10 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy, 

c) w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

3. Kary zastrzeŜone w ust. 2 Zamawiający potrąci z faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych o ile 

wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda 
powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeŜone.  

 
§ 8. 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Niniejsza umowa moŜe zostać rozwiązana w kaŜdym czasie za zgodą obydwu stron. 
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników oraz nie 
usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez 
Zamawiającego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści załączników 
oraz nie usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy:  
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
 

§ 9. 
INNE POSTANOWIENIA 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę – Prawo zamówień 
publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić  
 
Załączniki: 
- opis przedmiotu zamówienia, 
- formularz ofertowy. 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 
 
 
 


