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Umowa wzór  
 

Zawarta w dniu               pomiędzy : 
Zamawiającym: 
Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 . 
KRS 0000444059 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródm. Wydz.XII Gospodarczy KRS Kraków   
reprezentowanym przez : Prezesa Zarządu - Jacka Bojdoła  
                                          
 
wykonawcą  
KRS:  
reprezentowanym przez:  

§ 1. 
 
1.W wyniku wygrania postępowania  o  zamówienie  publiczne  w trybie przetargu 
nieograniczonego ( znak ZLA-ZP-752w/11/20  )  Wykonawca  przyjmuje  do wykonania  
zamówienie  
dostawa aparatów EMG, EEG  
dostawa aparatów USG  
do wyposażenia M.P.R-S nr 3 w Chrzanowie przy ulicy Kalinowej 7: 
dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. zgodnego z normami i 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt posiada deklarację zgodności CE, spełnia 
normy EN. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy pełną instrukcję obsługi urządzenia w 
języku polskim.  
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili winien okazać oryginał 
zaświadczenia dla każdego wyrobu wymienionego w SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, 
deklaracje zgodności CE lub inne dokumenty ważne dla danych wyrobów (zaświadczenie 
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z 
normami jakościowymi) . 
3. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu poradni z zakresu obsługi urządzenia 
zakończone wydaniem certyfikatu.  

 
        

§2. 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest formularz oferty. 
 

§3. 
 

1. Termin wykonania umowy do …………...2020 
2. Dostawa nastąpi transportem Wykonawcy, do M.P.R-S nr 3 w Chrzanowie przy ul. 

Kalinowej 7, w terminie do ………....2020  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie daty 
i godziny dostawy. 

 
 
 
 
 
 

§4. 
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1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę  umowną za przedmiot  dostawy   
w  wysokości  określonej  formularzem  oferty, przedstawionym w  postępowaniu przetarg 
nieograniczony  

2. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy (nr konta,   

bank).........................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
w terminie .................dni od daty otrzymania faktury Vat  za dostawę  zgodną z §1 
niniejszej umowy , z zachowaniem  cen jednostkowych  określonych w  formularzu  
oferty. 
Strony ustalają, że datą zapłaty jest data polecenia przelewu zlecona do banku 
zleceniodawcy. 

3.   Zamawiający posiada konto na platformie PEF. 
 
 

§5 
1. Dopuszcza się możliwość zmian, zgodnie z art.144 ustawy – prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.I.2004r ( Dz.U 2019 poz.1843 ze zmianami)  
2. Zmiana umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami PZP w 
szczególności:  
a) zmianę nazwy własnej wyrobu, przy zachowaniu parametrów urządzeń określonych w  
SIWZ  
b) ewentualna zmiana stawki VAT 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3, 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości 
towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

• za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, 

• za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy tj. wstrzymania 
produkcji, obrotu, zaistnienia siły wyższej itp. kara umowna nie przysługuje. 
3.  Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z faktur VAT doręczonych po 
zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie w 
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
4.  Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, jeżeli szkoda przewyższa 
wartość tych kar. 

§ 7 
Gwarancja  jakości, reklamacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony w ramach umowy jest wolny od 
wad fizycznych. 
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokument 
gwarancyjny co do jakości przedmiotu umowy. 
3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcie wad w drodze naprawy na swój 
koszt. 
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4.Termin obowiązywania gwarancji wynosi ………….od dnia podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Wykonawca  zapewnia serwis gwarancyjny. Czas 
reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze. Wykonawca zapewni wstawienie sprzętu 
zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż siedem dni, o parametrach nie 
gorszych niż urządzenie naprawiane. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do 
wymiany sprzętu na nowy w przypadku trzech napraw tego samego elementu: maksymalnie  
trzy  z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika. 
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i 
wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 
obowiązywania gwarancji. 
6. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu umowy w razie zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w pkt. 5 lub do usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany  
przedmiotu umowy na  wolny od wad lub nie dokona usunięcia wad w drodze naprawy, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub wymiany na koszt Wykonawcy , który 
obowiązany jest do pokrycia tych kosztów. 
7. W przypadku wystąpienia wad lub usterek tego samego elementu przedmiotu dostawy, 
których nie da się usunąć lub będą się powtarzały trzykrotnie nastąpi wymiana przedmiotu 
umowy na koszt Wykonawcy. 
8. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na dostarczone urządzenia zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową. Serwis gwarancyjny obejmuje: naprawy serwisowe w 
okresie gwarancji.  
9. Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania (upgrade).  
10.W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie (podać ilość w roku)……..przeglądów 
okresowych zgodnie z wymaganiami producenta.  
11. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego spowodowane 
czynnościami wykonywanymi przez niego lub koszty przesłania urządzenia do serwisu w 
okresie gwarancji. 
12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu umowy przedmiot wolny od wad albo 
dokonał istotnych napraw tego przedmiotu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub od momentu zwrócenia naprawionego 
przedmiotu. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 

 
§8. 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wprowadza się w drodze pisemnego aneksu. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia złożonym na piśmie.  
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 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 tych 
okolicznościach. 
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§9. 
 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego (z dnia 23.04.1964 Dz.U. 2019 poz.1145 ze zmianami) i ustawy 
- Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.I.2004r ( Dz.U 2019 poz.1843 ze zmianami) 

 
§10 

 
Strony wspólnie zastrzegają, iż przelew wierzytelności na rzecz osób trzecich nie może się 
odbyć bez pisemnej zgody Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.  

 
§11 

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

§ 12 
1.Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. 
2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego 
3.Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.  

 
§ 13 

 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w 

Chrzanowie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 19 w Chrzanowie.  

1. W sprawach związanych z Pani/Pana* danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail: iod@zla-chrzanow.pl 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i 

obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie . Podstawą prawną przetwarzania 

jest  art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. 

3. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w 

celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.  

4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane:  

1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości 

oraz poprawności działania systemów IT,  

1) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.  

6. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , oraz prawo 

przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia  

i realizacji umowy.   

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały profilowaniu.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

 
 
 
Wykonawca.....................................                                         Zamawiający ............................. 
.......................................................                                         ....................................................... 
 


