
Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr …...../2010 

(wzór)

zawarta w dniu …...................r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 wpisanym pod numer 
0000001580  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Kielcach  Wydział 
Gospodarczy
NIP: 959-12-91-191, REGON 000289785
reprezentowanym przez:
– Jana Gieradę – Dyrektora Naczelnego
– Barbarę Kubicką - Głównego Księgowego 
zwanym w dalszej części zamawiającym 
a
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
– ….......................... – …................... 
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą

Umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego Nr EZ/ZP/...../2010 na dostawę ….................................... .
Postępowanie  przeprowadzono  zgodnie  z  art.  39  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 
zamówień publicznych (( tj. Dz.U.2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

§ 1.
Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  …....................  dla  potrzeb  Oddziału   …................... 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz rozładunek, montaż i bezpłatne szkolenie w 
zakresie obsługi. Przedmiot zamówienia określono w załączniku nr …., który stanowi integralną 
część niniejszej umowy.   

§ 2.
1. Wartość za całość przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości: 
– wartość netto: ….............................................................................

(słownie: …................................................................................... )
– wartość brutto:................................................................................

(słownie: ….................................................................................... )
2. Płatność z tytułu dostawy określona umową, będzie realizowana po przekazaniu przez 

Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego oraz faktury z terminem płatności 
do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów Zamawiającemu.

§ 3. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt w terminie do 10 dni od 
dnia zawarcia umowy.

§ 4.
Wykonawca zapłaci na rzecz zamawiającego kary umowne:

1. w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2% wartości 
umowy za każdy dzień zwłoki,
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2. w  okresie  gwarancyjnym  za  nie  dotrzymanie  terminu  w  usunięciu  usterek  w  terminie 
uzgodnionym w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

3. 5%  wartości  umowy  w  razie  odstąpienia  przez  zamawiającego  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada wykonawca.

§ 5. 
1. Dostarczone  urządzenie  musi  być  fabrycznie  nowe,  kompletne,  oznakowane,  posiadać 

niezbędne  instrukcje,  gwarancje  i  dokumentacje  w  języku  polskim  oraz  właściwie 
opakowane.

2. Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji 
urządzenia  nastąpi  w  miejscu  zamontowania  w  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  w 
Kielcach zakończonego protokołem szkolenia.

§ 6.
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji licząc od daty montażu przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 

max. 24 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia.
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  udostępnić  Zamawiającemu  (użytkownikowi), 

nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną 
przez 24 h/dobę, które wykonawca przyjmie.

4. Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o ten okres.
5. Trzecia  naprawa  gwarancyjna  tego  samego  elementu  lub  podzespołu  zobowiązuje 

Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych 

w trakcie  naprawy części  w okresie  gwarancyjnym i  min.  12 miesięcznej  gwarancji  dla 
nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym.

7. W okresie  gwarancji  wykonawca  zapewni  przeprowadzenie  bezpłatnych  przeglądów  w 
ilości  i  zakresie  zgodnym  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej, 
potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

8. Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez 
okres 10 lat. 

§ 7. 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 8.
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu 

cywilnego praz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy albo w związku z nią, których strony nie 

mogły załatwić ugodowo, będą rozstrzygane prze sądy powszechne właściwe w sprawie dla 
siedziby zleceniodawcy.

3. Umowa został sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  ZAMAWAIJĄCY            WYKONAWCA
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