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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

zawarta w Olsztynie, w dniu … … …. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

…………………………………….. 

a 

firmą.................................................................... z siedzibą ……….. 

NIP: ………………………………….., REGON: ………………………………… 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

……………………….. – …………………………….  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr ………./2017/PN/DZP  

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020 ze zm.) oraz następstwem  

dokonanego przez Zamawiającego w dniu .………............... wyboru oferty w zakresie części nr …… 

w przetargu nieograniczonym. 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa medycznych jednostek zasilających wraz z montażem, 

sprawdzeniem sprawności i przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu do   Centrum Symulacji 

Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr 

POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w 

Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowy zakres 

wykonywanych dostaw określony jest w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik do umowy. 

2. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć ………………….. 

(wymienić nazwę, model urządzenia) o parametrach szczegółowo określonych w ofercie 

Sprzedawcy, której opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot niniejszej umowy jest dopuszczony do obrotu i używania, posiada aktualne atesty i 

świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)/ jest dopuszczony do obrotu i używania 

na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą 

ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) / posiada deklarację zgodności z 

wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. 

4. Integralną częścią umowy jest oferta Sprzedawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji 

umowy. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 
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§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust 1, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić 

Sprzedawcy cenę. 

2. Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 nastąpi w terminie ………………… 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: ……………………………………………..... w tym obowiązujący podatek VAT 

(słownie: ……………………………………...……….…). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy, przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad. 

5. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność. 

Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy o którym mowa w § 4 ust. 6. 

6. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu 

zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ oraz protokołem odbioru. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany 

przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w 

sposób niezgodny z ust. 5 i 6. 

 

§4 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Sprzedawcę. 

2. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z 

przedstawicielem Zamawiającego (z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem).  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny 

i pozbawiony wad. 

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 

6. Sprzedawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy na własny koszt i przy użyciu 

własnych środków transportu do siedziby Zamawiającego, ponosząc także koszt załadunku i 

rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu.  Dodatkowo dokona instalacji i pierwszego 

uruchomienia w siedzibie Zamawiającego a także na własny koszt przeszkoli wskazany przez 

Zamawiającego personel w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 

7. Instalacja przedmiotu umowy, odbędzie się w miejscu wskazanym, przez Zamawiającego i 

obejmować będzie: 

a) wniesienie i rozładowanie, 

b) montaż, 

c) wykazanie poprawności działania przedmiotu umowy; 

d) szkolenie pracowników wedle warunków opisanych w § 5 niniejszej umowy; 

9. Wraz z protokołem odbioru, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu następujące    

      dokumenty: 

a) karty Gwarancyjne w formie pisemnej; 

b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski; 
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c) instrukcja obsługi przedmiotu umowy w języku polskim; 

d) niezbędna dokumentacja techniczna przedmiotu umowy; 

e) zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym; 

f) specyfika katalogowa (handlowa) przedmiotu umowy; 

g) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu 

umowy; 

§5 

Szkolenie pracowników 

1.  W ramach realizacji niniejszej umowy,  Sprzedawca  zobowiązany jest  do przeprowadzenia  

      szkolenia z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Szkolenie  

      odbędzie się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.    

2. W ramach realizacji niniejszej umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania  

      kompletu materiałów szkoleniowych.  

 

§6 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie 

gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego 

oraz usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych wynikających z konieczności 

przestrzegania instrukcji używania w szczególności wykonywanie napraw, konserwacji, działań 
serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, 

sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz prowadzenia dokumentacji z wykonanych 

napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, 

kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu. 

3. Termin gwarancji wynosi: ………………………… od daty odbioru. 

4. W przypadku wymiany przedmiotu umowy lub ich elementów stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy w okresie gwarancji, gwarancja zaczyna biec od początku, odpowiednio na wymieniony 

przedmiot umowy lub jego elementy. 

5. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie: ……………………………………………………. 

6. Strony ustalają, że czas podjęcia czynności serwisu gwarancyjnego wynosi …….. godziny od 

chwili zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych pracy. 

7. Czas napraw gwarancyjnych oraz przeglądów technicznych wynosi maksymalnie 5 dni 

roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. 

8. W przypadku kiedy czas naprawy trwa nieprzerwanie dłużej niż termin określony w ust. 7, 

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego bezpłatnie.  

9. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza 

miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest 

powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu. 

12. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

§7 

Przedstawiciele stron 

1. Osoby odpowiedzialne sprawowanie nadzoru nad realizacją niniejszej umowy i  

      współpracę pomiędzy stronami niniejszej umowy : 
a)  po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………….  
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b)   po stronie Sprzedawcy: ………………………………………………………. 

 

 

§8 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, 

b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego  

w §2 ust. 2 w wysokości 0,4%  ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 

c) za opóźnienie w podjęciu działań serwisu od chwili zgłoszenia usterki w wysokości 0,2% ceny 

określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia zgłoszenia przez osobę 

wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej umowy; 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% ceny 

określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na 

naprawę. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca ma 

prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1. 

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§9 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy – terminie 

60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia nie później niż do dnia …………( data przypadająca na 1 miesiąc po upływie 

gwarancji) poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może  odstąpić od części umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 . W  przypadku 

częściowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% ceny za niezrealizowaną część umowy.  

 

§10 

Inne postanowienia umowy 

1.  Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp może  

     wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści    

    oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy w następujących okolicznościach:  
a) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika 

ona z winy Sprzedawcy; 
b) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
c) w sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 

tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron; 
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d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy; 
e) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności 
2. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin      

     realizacji. 

3. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zakresu przedmiotu    

     umowy spowodowane: 

a) niedostępnością na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania 

produkcji lub wycofania z rynku tego asortymentu, 
b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się  co 

najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w 

przypadku zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie. 
4.  W przypadku wystąpienia do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie oferowanego asortymentu  

     innym asortymentem Sprzedawca spełnić musi kumulatywnie poniższe wymogi: 

a) zmiana w umowie nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Sprzedawcy w stosunku do 

wynagrodzenia określonego w umowie. 
b) Sprzedawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia oferowanego asortymentu innym 

asortymentem zobowiązuje się do dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta 

lub dystrybutora asortymentu o braku dostępności asortymentu zgodnego z umową. 
c) każdorazowe zastąpienie oferowanego asortymentu innym asortymentem może odbyć się 

jedynie po zaakceptowaniu parametrów technicznych nowego asortymentu przez 

Zamawiającego. 
5.  Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy)  

     pod rygorem nieważności. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. 

Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

               ZAMAWIAJĄCY                                              SPRZEDAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Barbara Drozd 


