
 „Olmedica” w Olecku  sp. z o.o.
REGON: 519558690   NIP:  847-14-88-956

ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43

e-mail: olmedica@olmedica.pl

 Załącznik nr 3

Zakup p  odgrzewacza medycznego (szafy grzewczej) do płynów infuzyjnych i pościeli szpitalnej  

UMOWA nr …..– wzór  

Zawarta w dniu …...........r. pomiędzy “Olmedica” Sp z o o w Olecku ul. Gołdapska 1
NIP 847-14-88-956                 REGON   519 558 690         Nr KRS 0000 164 875 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Prezes Zarządu Katarzyna Mróz , 
a firmą:
NIP                            REGON                                KRS
zwanym dalej Wykonawcą , którego reprezentuje:  
Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania 
ofertowego. 
Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego podgrzewacza medycznego (szafy 

grzewczej) przeznaczonego do podgrzewania płynów infuzyjnych i pościeli szpitalnej. 
2. Po uruchomienia sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanego przez 

Zamawiającego personelu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w zakresie  bezawaryjnego 
obsługiwania sprzętu.

3. Wraz ze sprzętem winna być dostarczona pełna dokumentacja techniczna aparatu, instrukcja obsługi 
i instrukcja serwisowa w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna itp.

4. Zakupione urządzenie powinno być dostarczone do Zamawiającego oraz zainstalowane 
i uruchomione przez Wykonawcę nie później niż do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, w czasie 
ustalonym z personelem bloku operacyjnego. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego 

5. Wykonawca oświadcza, że zakupiony podgrzewacz medyczny jest fabrycznie nowy, wolny od 
jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń wynikających z uprawnień osób trzecich.

                                                                         § 2
       1.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad lub usterek nie nadających się do
            usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć  
            dodatkowy termin do ich usunięcia. Zamawiający przy tym może:
          a) odstąpić od umowy, gdy używanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie okaże się niemożliwe,
          b) zażądać wykonania przedmiotu umowy jeszcze raz w sposób wolny od wad lub usterek.
       2.   Wszelkie czynności dokonania odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i usterek
             zawarte będą w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli  
             Zamawiającego i Wykonawcy,
       3.   O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie, żądając jednocześnie
             wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
       4.   Jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający
             w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, do czasu ich usunięcia.
       5.   Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia niezwłocznie wciągu
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             24 godzin od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości przez Wykonawcę (z wyłączeniem soboty i 
             niedzieli oraz świąt).
     

§ 3
1. Wykonawca obejmuje podgrzewacz medyczny do płynów infuzyjnych i pościeli szpitalnej ….. 

miesięcznym okresem gwarancyjnym oraz zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis – zgodnie z 
ofertą.

2. Miejscem świadczenia usług serwisowych jest szpital w Olecku ul. Gołdapska 1. Zgodnie z Ustawą 
o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2010r nr. 107, poz. 679), działania serwisowe wyrobów 
medycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez podmioty wskazane przez wytwórcę wyrobu 
lub autoryzowanego przedstawiciela.

3. Czas przyjazdu serwisanta określa się na nie więcej niż ….. godzin ( dni robocze) od telefonicznego 
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku awarii sprzętu w okresie 
gwarancji Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o awarii sprzętu, w czasie podanym jako czas 
reakcji rozpoczyna usuwanie usterki w miejscu użytkowania sprzętu.

4. Naprawa urządzenia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy.
5. W przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 3 dni roboczych, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w ciągu 1 dnia roboczego od upływu terminu określonego w pkt 5, urządzenie 
zastępcze o parametrach co najmniej uszkodzonego urządzenia.

6. Maksymalny czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 14 dni od momentu przystąpienia do 
naprawy urządzenia. W przypadku przekroczenia w/w okresu strony uznają, że wada jest 
nieusuwalna, co skutkuje obowiązkiem dostarczenia nowego urządzenia przez Wykonawcę, w 
terminie 21 dni od momentu przystąpienia do naprawy urządzenia. 

7. Wykonawca gwarantuje, że po dwukrotnej awarii tego samego podzespołu (w okresie gwarancji) 
wymieni naprawiany podzespół na nowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w ilości zalecanej 
przez producenta dla utrzymania gwarancji, w tym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu 
gwarancyjnym.

9. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z serwisem technicznym i przeglądem aparatu przez 
okres obowiązywania gwarancji.

10. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis pogwarancyjny. 
11. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez przez autoryzowany 

serwis……………………………………..
12. Obsługa serwisowa pogwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany 

serwis…………………………………….

§ 4
1. Cena z tytułu sprzedaży i realizacji umowy wynosi ………... zł netto + podatek VAT …. %, w 

kwocie ………….. zł łącznie kwota brutto  ………….. zł (kwota słownie )
2. Zapłata należności z § 4 pkt 1  nastąpi w 4 równych miesięcznych ratach płatnych do dnia 30 

każdego miesiąca. Płatność pierwszej raty nastąpi w kolejnym najbliższym miesiącu po dniu 
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty pełnej należności. 
5. Wykonawca nie ma prawa scedować swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na żaden inny 

podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne jak niżej:
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a)  w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia w przypadku bezzasadnego odstąpienia lub 
rozwiązania przez Wykonawcę niniejszej umowy,

b) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w  niedotrzymaniu terminu przekazania urządzenia, ale nie więcej niż 5% wartości 
przedmiotu zamówienia.

c) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku 
niedotrzymani terminu określonego w § 3 pkt 3.

§ 6
1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 

ust.1 ustawy PZP, w następujących przypadkach:
a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto 

pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie 
wprowadzających je przepisów.

c) zmiany ceny przedmiotu umowy, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.

§ 7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ze 

szczególnym uwzględnieniem przepisów o sprzedaży oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się załatwić go 
polubownie.

4. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

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

        Wykonawca                Zamawiający
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