
Zał nr 3 do M.I. część 2

Umowa nr: ……………... / 20

zawarta  w dniu …………....2020 roku   pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  
w   Lublinie,  20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8  wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005890, NIP: 712-241-34-74,   REGON: 431018621, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Zdzisław  Kulesza     -  Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu ________.2020 r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 
20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Zamawiającym, stanowiącego załącznik 
Nr 1 do niniejszej umowy.

a

….................................................................................................................................roku reprezentowana przez:

….................................  - ….....................................

na podstawie pobranego w dniu ________.2020 r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 
20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku komputerowego zawierającego aktualne dane o Wykonawcy stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszej umowy.

Umowa  zawarta  zgodnie  z  art.  6a  ust.  1 ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r. o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zmianami).

§ 1
1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  Zamawiającemu 3 szt fabrycznie nowego sprzętu  do dezynfekcji
ambulansów przeznaczonego na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych o właściwościach i parametrach zgodnych ze złożoną ofertą i opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2  do M.I., stanowiący załącznik do niniejszej umowy oraz
przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
3.  Opis  właściwości,  zasad  bezpieczeństwa  użytkowania,  terminy  ważności  oraz  wszelkiego  rodzaju
dokumentacja  sprzętu  w  tym  instrukcja  obsługi muszą  znajdować  się  w  opakowaniach  jeżeli  jest  takie
wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie:  ____ dni od 
daty zawarcia niniejszej umowy. W terminie dostawy nastąpi pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonego sprzętu z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust 5 niniejszej 
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na własny koszt –
loco siedziba Zamawiającego w Lublinie ul. Spadochroniarzy 8.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf


3. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, przy ul. Spadochroniarzy 
8 w terminie zgodnie z ust. 1 po uprzednim, z min.  2 dniowym wyprzedzeniem (faksem na numer 81-533-78-00 lub
e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl) powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dokładnym dniu i 
godzinie przekazania sprzętu.
4. Potwierdzenia wykonania zamówienia i odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy 
Zamawiającego i  Wykonawcy na protokółach  odbioru.
5. Upoważnionymi pracownikami ze strony Zamawiającego są:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Alicja Ciechan – tel. 81 536-71-92, kom. 662-163-789,
  
6. Upoważnionymi pracownikami ze strony  Wykonawcy są:

 …..........................................................................................................

7.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  usterek   Zamawiający  odmówi  odbioru  przedmiotu  zamówienia.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 strony niniejszej umowy spiszą protokół wskazujący na wady i usterki i
wyznaczą termin ich usunięcia.
9.  W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  w  przekazaniu  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca
zobowiązuje się do ich uzupełnienia w terminie 2 dni od momentu ich stwierdzenia, jednak nie później niż do
dnia przekazania sprzętu  Zamawiającemu o którym mowa w  ust. 1 umowy.
10.  Za  dzień  odbioru  przedmiotu  zamówienia  uważa  się  dzień  podpisania  przez  strony bezusterkowego
protokółu zdawczo-odbiorczego.

§ 3
1. Podczas odbioru Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie  niezbędne dokumenty wymagane przepisami
prawa.
2.  Wszystkie  dokumenty winny być wystawione przez  Wykonawcę  w języku polskim (instrukcje obsługi,
gwarancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą
one posiadać tłumaczenia na język polski.    
3. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy przez
Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy.
4. Wykonawca realizujący zamówienie dołączy podczas wydania sprzętu medycznego wszelkie foldery, ulotki,
instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne.
5.  Wykonawca zobowiązany jest  w terminie  realizacji  dostawy do zapewnienia  możliwości  przeszkolenia
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.

§ 4
Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona siłami własnymi / przy udziale podwykonawców.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ogółem:

    _______ netto (słownie: _______________________________________ 00/100 złotych) plus podatek

     VAT, tj. ________________(słownie: ________________________________________ 00/100 złotych), 

    _____________ brutto (słownie:_____________________________________________00/100 złotych).

2.  Podana w ust.1  cena  zawiera  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia  takie  jak  m.in.  podatki,  cła,  koszty
przeglądów gwarancyjnych wg aktualnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, przeszkolenia i inne. 
3. Ceny i nazwy na fakturach muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 2 do M.I. stanowiącego
załączniki do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy).
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w banku:  ____________  nr ________________________________ w terminie 30 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionych faktur wraz z protokołem odbioru o którym mowa w § 2  ust. 10 umowy
za zrealizowanie przedmiotu umowy.



5.  Z tytułu realizacji  zamówienia  Wykonawca oświadcza, iż wyśle / nie wyśle* (* niepotrzebne skreślić)
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi  oraz  partnerstwie  publiczno –  prywatnym (Dz.U.2018.2191)  z  uwzględnieniem właściwego numeru
PEPPOL - 7122413474 , GLN: 590900085367 Zamawiającego.

§ 6
1. Strony ustalają, że w razie nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający może żądać
od Wykonawcy kar umownych z tytułu:

1) opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto określonego
w  § 5 ust. 1  umowy za każdy dzień opóźnienia.
2) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5
ust. 1  umowy.
3)  w razie  odstąpienia  od umowy z  winy  Zamawiającego -  w wysokości  10 % wynagrodzenia  brutto
określonego w  § 5 ust. 1  umowy.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kary umowne, Strony będą  uprawnione do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 7
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 na okres  24 m-cy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust.
10 umowy.
3. Autoryzowany serwis gwarancyjny:
- sprzętu do dezynfekcji będzie świadczony przez:

___________________________________________________________________________________________
 
4.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  podjęcia  działania  w celu  wykonania  naprawy gwarancyjnej  przedmiotu
zamówienia nie później niż w ciągu 24 godziny w dni robocze, od momentu otrzymania zgłoszenia. 
5.  W  przypadku  trzykrotnej  naprawy  gwarancyjnej  przedmiotu  zamówienia,  przy  zgłaszaniu  czwartej
Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas napraw.
7. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest udzielana przez Wykonawcę niezależnie od gwarancji 
udzielonej przez producenta.

§ 8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru oferty.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy Sąd 
Gospodarczy w Lublinie.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. załącznik nr 1  -  KRS Zamawiającego
2. załącznik nr 2  -  KRS/CEIDG Wykonawcy



3. załącznik nr 3  -  Formularz ofertowy
4. załącznik nr 4  -  Formularz cenowy

 Wykonawca:               Zamawiający:


