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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
(Wzór) UMOWA NR WSS/…..../2020/DZP/....... 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1843z późn. zm.) 
 

zawarta w dniu ..............2020r. w  Tychach  pomiędzy:  
Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102, (43–
100 Tychy), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd 
Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000302837, kapitał zakładowy w wysokości 93 307 650,00 zł, 
NIP 634-267-03-10, REGON 240872286 
reprezentowaną przez: 
Karolinę Filipowską - Pełnomocnika 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

.............................................. 
przy ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy 
….....................................  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
….........................., kapitał zakładowy w wysokości  …..................................zł   
NIP: .........................................., REGON ….................................... 
reprezentowaną przez:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści :  

§1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 13/20/ZP/PN Zamawiający zamawia, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę: narzędzi do usuwania uszkodzonych 
implantów i napędów do zabiegów urazowych, zwaną dalej „przedmiotem umowy”, którego 
ilość, rodzaj i cena wymienione są w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy jednorazowo w terminie 6 tygodni 
od podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia wskazanego przez Zamawiającego 
personelu Bloku Operacyjnego (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych) w zakresie 
zastosowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 
wynikającymi z treści umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty 
Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest: 
a) fabrycznie nowy, kompletny i zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania na terytorium 

RP,  
b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne, 
c) jest wolny od wad fizycznych i prawnych 
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d) nie jest obciążony prawami osób trzecich lub należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
ich sprowadzenia na obszar RP lub z tytułu sprowadzenia na teren obszaru celnego 
Wspólnoty Europejskiej, 

e) każde narzędzie oznakowane trwale logiem producenta i numerem katalogowym, zgodnym 
z dostarczonym katalogiem potwierdzającym identyfikację. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego Certyfikat CE 
wystawiony przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny oraz 
przedłożenia certyfikatu CE lub dokumentu równoważnego na każde wezwanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, 
w szczególności odbierania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§2 
Czas realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie 6 
tygodni od daty zawarcia umowy. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 
 

Pakiet nr X 

brutto:   ............................ zł    
(słownie:.............................................................................................................../100) 
netto:   ........................... zł  +  należny podatek VAT ………………..  zł  
Uwaga: powtórzyć w zależności od ilości pakietów na które zostaje zawarta umowa. 

 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto 
pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu 
wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy, nie wcześniej niż w dniu podpisania 
przez Strony aneksu zmieniającego w zakresie wiążącej je stawki podatku od towarów i usług. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu 
uwzględniającego zmianę stawki podatku od towarów i usług. 

3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny nie ulegną podwyższeniu oraz obniżki cen i 
rabaty nie będą mniej korzystne, niż dla innych, porównywalnych z Zamawiającym odbiorców, z 
zastrzeżeniem §3 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT oraz podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §4 ust.1. Podpisany 
protokół odbioru stanowi załącznik do faktury VAT i warunkuje wypłatę wynagrodzenia. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego 
fakturze VAT. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§4 
Dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie do ………………………… 
(max. do 6 tygodni) od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, 
podpisanym przez Strony. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu wskazanego przez 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia. 

2. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się do wskazanego magazynu Działu Sprzedaży i Zakupu, 
znajdującego się na terenie Zamawiającego.  
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3. Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy lub 
wyspecjalizowanego przewoźnika. Wykonawca ponosi koszty transportu, rozładunku i 
ubezpieczenia przedmiotu umowy do miejsca jego odbioru u Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wybranego przewoźnika jak za własne działania 
lub zaniechania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu 
dostawy po telefonicznym powiadomieniu o terminie dostawy upoważnionego pracownika. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy niżej wymienione dokumenty w języku 
polskim: 
a) instrukcję obsługi, sterylizacji, mycia, dezynfekcji i konserwacji,  
b) dokument gwarancyjny. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy braków 
ilościowych, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w Załączniku 
nr 1 lub w przypadku nie dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego 
paragrafu lub innych wad – Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 
5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakwestionowaniu przedmiotu umowy 
wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego powyższych wad lub braków, do dnia ich usunięcia Zamawiający będzie uważał 
zamówienie za niezrealizowane. 

7. W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na 
nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi 
środkami transportu lub wyspecjalizowanego przewoźnika. 

§5 

Gwarancja 
1. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać oznakowanie w języku polskim informujące 

o znaku CE lub równoważnym, rodzaju, nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, 
numerze serii i sposobie przechowywania.  

2. Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać min. …… (24 miesięczny) okres gwarancji licząc 
od daty podpisania protokołu odbioru. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny 
dostarczony wraz z przedmiotem umowy.  

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy, w tym wady ukryte. 

4. Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych 
ujawnią się wady, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 
3 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem 
i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot 
umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nieuznania 
reklamacji. 

5. Serwis certyfikowany normami ISO9001 2015 i ISO EN13485. 
6. W odniesieniu do przedmiotu umowy, co do którego ma to zastosowanie, obsługa serwisowa 

gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowane serwisy techniczne, których nazwy oraz 
adresy podane są w załączniku do umowy nr … (załączy Wykonawca).  Wykonawca gwarantuje, 
iż zgłoszenia wszelkich usterek i awarii związanych z przedmiotem umowy opisanym w §1 ust. 1 
umowy będą przyjmowane w dniach ………………………. w godzinach ……………….. oraz, że dla 
skutecznego zgłoszenia usterki lub awarii wystarczające jest wysłanie tego zgłoszenia faxem na 
wskazany numer ………………….. w podanych wyżej godzinach. Zgłoszenie dokonane faxem 
wysyłanym poza podanymi wyżej godzinami uważa się za dokonane z rozpoczęciem pierwszej 
godziny pracy serwisu w następnym dniu pracy. W przypadku konieczności przewiezienia całości 
lub części przedmiotu umowy poza teren siedziby Zamawiającego w celu usunięcia wad lub 
dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty z tym związane. 
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7. O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego na piśmie. Za działanie i zaniechanie podmiotu świadczącego usługi serwisowe 
Wykonawca odpowiada jak za działanie własne. 

8. Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie i zakończenie naprawy przedmiotu umowy w czasie nie 
dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze, wyłączając dzień zgłoszenia awarii.  
W przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy, na 
pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie okresu 
naprawy  przedmiotu umowy do 10 (dziesięć) dni roboczych. 

9. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż określony w ust. 8 Wykonawca zobowiązuje 
się do dostarczenia na czas naprawy, zastępczego przedmiotu umowy o parametrach nie 
gorszych niż przedmiot umowy, bez żadnych dodatkowych opłat. 

10. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tej samej części 
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tej części na nową. 

11. Czas naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres braku 
możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany całości lub każdego 
z elementów podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy 
uszkodzeniu, zużyciu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych na 
własny koszt. 

13. Konserwacje i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez 
autoryzowany serwis, o którym mowa w §5 ust. 6 umowy w ilości zalecanej przez producenta 
przedmiotu umowy, przy czym w ostatnim miesiącu gwarancji odbędzie się gruntowny, 
bezpłatny przegląd. 

14. Koszt materiałów zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
15. Osobą uprawnioną do zgłaszania wszelkich usterek i wad  w imieniu Zamawiającego są 

pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego.  
16. Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa  
17. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób 

przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Wykonawcy o wadzie, 
a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Wykonawcy 
niezwłocznie po jej wykryciu. 

§6 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. W przypadku, gdy wysokość 
wyrządzonej szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar. 

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w realizacji dostawy z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być 
mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być 
mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy 
w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, 

3. Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wpływu na prawo Zamawiającego do 
odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
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§7 

Osoby upoważnione 
1. Za prawidłową realizację obowiązków wynikających z zapisów zawartych w niniejszej umowie 

odpowiadają: 
a) pracownik Działu Sprzedaży i Zakupu, tel./fax. nr 32/325-52-59, e-mail: 
logistyka@szpitalmegrez.pl 
c) ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………….., tel./fax nr 
…………………………………………,e-mail …………………………………………………………. 

 

§8 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 
a) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
b) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego 

części staje się bezprzedmiotowe, 
c) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego 

powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub 
zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia, 

d) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 
e) mającym na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości 

interpretacyjne między Stronami, 
f) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 

Zamawiającego, 
g) zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

 

§9 
Odstąpienie. Rozwiązanie umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy 
Wykonawca niezależnie od przyczyn nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie kolejnych 7 
dni kalendarzowych po upływie terminu określonego w §2. Odpowiednie zastosowanie znajduje 
§ 6 ust.2 c) 

3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na 
adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie. 

4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od 
zapłaty kar umownych i odszkodowań. 

 
 

§10 
Zakaz cesji 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem 
przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia 
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zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).  
§11 

Postanowienia końcowe 
1. O ile niniejsza umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia 

Stron oraz wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wszelka korespondencja między Stronami odbywać się będzie na piśmie, za pomocą listów 
poleconych przesłanych przez operatora pocztowego, kuriera bądź doręczonych osobiście do 
siedziby adresata, pod adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.  

3. O wszelkich zmianach danych adresowych Strona, której zmiana dotyczy powiadomi drugą 
Stronę niezwłocznie, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki przesłanej na ostatni znany 
adres Strony, z upływem 14 dniowego terminu do jej odbioru. W tym samym terminie uznana 
jest za doręczoną przesyłka niepodjęta w terminie z jakichkolwiek innych przyczyn innych niż 
zmiana adresu.   

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w 2 (dwa) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Umowę sporządziła: Beata Falkus 
Młodszy Specjalista, Dział Zamówień Publicznych 
tel.: 32 325 51 25 zp@szpitalmegrez.pl 


