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Załącznik nr 3-  Wzór umowy  
SPZOZ/ZAP/47/2019 

Zawarta w dniu  ......... 2019 r. w Sanoku  
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sanoku, ul. 800-
lecia 26 zwanym dalej „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
Dyrektor – Henryk Przybycień 
a,  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez: 
- 
                           
w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytanie ofertowego została zawarta  
umowa o treści następującej: 
         § 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania wraz z dostarczeniem do siedziby 
Zamawiającego ……………………….  szczegółowo wymienionego w załączniku nr. 1 , co 
jest zgodne z ofertą Wykonawcy stanowiącą  integralną część niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt przedmiotu umowy w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy. 
3.  Wykonawca oświadcza , że jest wyłącznym właścicielem rzeczy i że jest ona wolna od 
wad fizycznych i prawnych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się  przeszkolić wyznaczone przez Zamawiającego osoby w 
zakresie obsługi dostarczonych urządzeń medycznych oraz uruchomić dostarczony przedmiot 
umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym .      
 
        § 2 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę: ...........zł brutto (słownie:.....................................).  
Zapłata ceny za dostarczony i odebrany sprzęt  będącą przedmiotem niniejszej umowy nastąpi 
w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie do 30 dni od 
daty wystawienia prawidłowej faktury  VAT. 
2. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku` bankowego 
Zamawiającego. 
3. Faktura winna być wystawiona w języku polskim.   
 
         § 3 
Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanej 
rzeczy, a wymagane, zgodnie z obowiązującym aktualnie przepisami prawa w szczególności 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w jednostkach służby 
zdrowia. 
 
          § 4  
 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie odpowiadał normom jakościowym 
oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami  



Strona 2z4 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na  przedmiot 
umowy, na potwierdzenie czego wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne 
określające w szczególności warunki tej gwarancji. 

3. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek 
podzespołów.  

4. W okresie trwania gwarancji dostawca dokonuje minimum 1 przegląd sprzętu na rok 
bezpłatnie.  

5. W przypadku naprawy w okresie gwarancyjnym trzykrotnie tego samego podzespołu, 
podzespół zostanie wymieniony na nowy. 

6. Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko 
oryginalnych i katalogowych podzespołów.  

7. Czas reakcji na zgłoszenie awarii powinien być nie dłuższy niż 48 godziny a czas 
usunięcia usterki nie dłuższy 7 dni.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi i dokumentacje techniczną 
wraz z wykazem placówek serwisowych oraz adres kontaktowy w przypadku zakupu 
podzespołów zużywalnych.  

9. Wydanie ww dokumentów nastąpi nie później niż w dniu przekazania-odbioru / 
uruchomienia przedmiotu umowy i wówczas   rozpoczyna się  bieg gwarancji. 

10. Towar nieodpowiadający normom jakościowym zakwestionowany w dostawie przez 
Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej tj. w ciągu 14 dni  wymiany 
wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt. 

 
                                                                           § 5  
Strony ustanawiają odpowiedzialność za    niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wartości umowy. 
2.  Wykonawca za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny towaru za 
każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł) 
3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu  ustawowe odsetki za niepłacenie faktur w 
terminie,  Wykonawca może na pisemny wniosek Zamawiającego odstąpić od naliczania 
ustawowych odsetek określonych w niniejszym ustępie.  
4. Za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań 
umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
Cywilnego.            
 
          § 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko. 
2. Wydawanie towaru nastąpi u Zamawiającego (Poradnia Okulistyczna SPZOZ SANOK) 

do rąk osób upoważnionych do przyjęcia rzeczy . 
 
 
                                                                           § 8 
Każda zmiana umowy winna następować w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 
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    § 9 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 
informujemy, że: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: spanek@zozsanok.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z 
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 
ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

Do datkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w 

przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe. 
 

   § 10 
1. Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w 

formie polubownej. 
2. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z tytułu wprowadzenia do obrotu 

towaru nie spełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i normami 
ponosi Wykonawca. 

3. W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Kupującego. 
 

   § 11 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
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         § 12 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
...............................                                                                                                                .............................. 

  Wykonawca                                        Zamawiający 


