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UMOWA nr ZP/BP/…../2011 (wzór) 
 
Zawarta w dniu  …..…...2011 r. w Jaworzu pomiędzy 
Beskidzkim Zespołem Leczniczo–Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej  
w Jaworzu 
43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 
KRS: 0000179093 Regon 000297603  NIP 937 14 94 573 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJ ĄCYM , reprezentowanym przez: 
Dr. n. med. Grażynę Habdas – Dyrektora Szpitala 
 
a 
 
…………………………………….. 
KRS/EDG: ………..   Regon ……………….  NIP …………… 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez : 
…………………………  
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 
postępowania  nr 19/BZLR/ZP/2011. Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy jest wykonanie przeglądów technicznych i medycznych wyrobów 
medycznych (w tym: aparatury medycznej i sprzętu rehabilitacyjnego oraz aparatury 
laboratoryjnej) wraz z założeniem i  uzupełnieniem paszportów zgodnie z załączonym wykazem. 

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych 
działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 
sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobów medycznych, wykorzystywanych przez 
Zamawiającego do udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiednio do wymagań określonych 
przez producenta w instrukcji użytkowania wyrobu oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie 
powyższych prac, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub 
nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu 
wynikające z instrukcji używania lub, w razie ich braku z zaleceń producenta i uzasadnionych 
zaleceń Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dokumentację określającą terminy następnych 
działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli 
bezpieczeństwa wyrobów stosowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z 
instrukcji używania lub, w razie ich braku z zaleceń producenta i uzasadnionych zaleceń 
Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z 
ustawą o wyrobach medycznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi co stanowi 
załącznik nr 2 do umowy. 

6. Wykaz wyrobów medycznych objętych umową stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej 

wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru 
technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym 
poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 

8.  Wykonawca zapewnia, że wszelkie usługi objęte niniejszą umową będą realizowane przez osoby 
posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania. 

9.   Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych w 
przedmiotowej umowie, a także odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 



10.  Wykonawca będzie wykonywał zlecone mu usługi przy użyciu własnych narzędzi i aparatury 
kontrolno-pomiarowej. 

11.  Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas 
wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 

12.  Usługa przeglądu urządzeń musi zakończyć się wystawieniem świadectwa/raportu sprawności lub 
informacji wskazującej, że urządzenie jest niesprawne z podaniem przyczyn niesprawności. 

13.  W zależności od wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisu w 
prowadzonym przez zamawiającego paszporcie technicznym aparatu o dokonanym przeglądzie 
wraz z informacją, że aparat jest w pełnej sprawności technicznej lub informacji wskazującej, że 
urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności oraz o ile jest wymagany 
wystawienie raportu z przeglądu zgodnie z wytycznymi w instrukcji producenta danego 
urządzenia. 

 
§ 2 
Wartość umowy 

1. Wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie oferty cenowej Wykonawcy i wynosi  
 
 ……………………………. zł brutto (słownie: ………………………… zł 00/100) 
……………………………. zł netto (słownie: ………………………… zł 00/100) 

  
 

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a w 
tym m. in. świadectwa wzorcowania/zgodności użytego sprzętu przy kontroli urządzeń 
Zamawiającego, zakres pomiarowy z wpisanymi odstępstwami od normy w paszportach urządzeń, 
koszt dojazdu i materiałów użytych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wartość brutto przedmiotu umowy nie wzrośnie przez okres trwania 
umowy. 

4. Umowę należy wykonać w siedzibie Zamawiającego. 
 

§ 3 
Terminy wykonania 

 
1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia                               

30.09.2011r. 
2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego następować będzie na podstawie protokołu 

odbioru zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala. Podstawą do przystąpienia do odbioru będzie 
dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

3. Wykonawca dostarczy należycie sporządzone dokumenty, o których mowa w § 1, potwierdzające 
właściwe wykonanie przedmiotu umowy na miejsce wskazane przezdo siedziby Zamawiającego.  
 
 

  
§ 4 

Odbiory 
 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie pełne kompletne wykonanie 
przedmiotu umowy. 

       2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowa odbioru przedmiotu zamówienia do czasu 
usunięcia wad,. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu 
zamówienia po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości. 
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4. Potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia oraz po komisyjnym stwierdzeniu ich usunięcia 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem ww. wad 
zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy.  

7. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i 
otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na 
podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze przedmiotu 
umowy zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala. 

2. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury u 
Zamawiającego wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

3. Należność będzie przekazana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4 Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi obejmującej wyroby medyczne, 

których dotyczy niniejsza umowa umowy do następnego obowiązkowego przeglądu tych 
wyrobów poczynając od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 1 oznacza, iż wyroby 
medyczne nimi objęte nadają się do prawidłowego używania i są sprawne technicznie oraz są 
prawidłowo zainstalowane i utrzymywane, a także są używane zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem i instrukcjami ich używania, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 12 i 13. 

3. Wykonawca oświadcza, że sporządzenie dokumentów, o których mowa w § 1 oznacza, iż wyroby 
medyczne, o których mowa w ust. 2 nie posiadają wad mogących stwarzać ryzyko dla pacjentów, 
użytkowników lub innych osób, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 12 i 13. 

 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy oraz odstąpienia od 

umowy w przypadku stwierdzenia dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie wykonanego z 
niniejszą umową i przepisami powszechnie obowiązującymi. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku nie wykonania przez 
Wykonawcę umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

3. W razie 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. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w 
szczególności z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 



 
                                                                          § 8 

Przedstawiciele 
 

1. Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli                   
w osobach: 

- po stronie Zamawiającego: Grażyna Kuczera 
- po stronie Wykonawcy: …………………………. 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian 
niniejszej umowy w imieniu stron umowy. 
 
 
                                                                         § 9 

Kary umowne 
 

1. Strony ustalają, że Wykonawca naprawi szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez zapłatę kary umownej w następujących 
przypadkach i wysokościach:  

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie umownym w wysokości 1% wartości 
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,  

- za opóźnienie w usunięciu wad w terminach określonych § 4 w wysokości 3 % wartości brutto 
umowy za każdy dzień opóźnienia, 

- za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 20% wartości brutto umowy. 
2. W przypadku, jeżeli wysokość szkody przenosi wartość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 oraz 

w § 7 ust. 4,   Zamawiający  ma prawo żądania odszkodowania uzupełniającego.   
 

                                                                          § 10 
Ubezpieczenia 

 
Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej:  nr   ……………………….. oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres 
obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane 
Zamawiającemu. 

 
§ 11 

Zmiany w umowie 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
 

       § 12 
Inne postanowienia 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

     § 13 
Postanowienia końcowe 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy,                                 
a dwa dla Zamawiającego. 

                        

                         Zamawiający :                                                                Wykonawca :  

 

        ....................................................    ................................................... 


