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Załącznik nr 4 Projekt umowy  

 

 UMOWA nr  
 

zawarta w dniu .............................................. w Starych Babicach pomiędzy: 

 

 z siedzibą w ....................przy ul. ........................., wpisaną pod numerem KRS ..................... 

do ................... prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, wykonującą działalność leczniczą w ................... przy 

ul. ......................, wpisaną pod nr ................... do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, posiadającą NIP  ..............., 

Regon ................, reprezentowaną przez: 

..............- funkcja 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………………………… z siedzibą w 

………………………………., przy ul. ………………………………………………. wpisaną pod 

numerem …………………………………………….. do 

……………………………………………………………………………………………, 

prowadzonego przez …………………………………………………………………………… 

posiadającą NIP  ………………………… Regon ………………………………… reprezentowaną 

przez: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi także „Stroną”, a łącznie „Stronami” 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego mającego na celu wybór 

Wykonawcy, który zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym wykona zadanie 

dostawę sprzętu oraz wyposażenia rehabilitacyjnego wchodzącego w skład projektu „Wdrożenie i 

realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół 

podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM Arnica w Starych Babicach” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. 

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

   

o następującej treści: 
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§1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i/lub urządzeń rehabilitacyjnych, zgodne ze 

specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy złożoną w 

przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu z zastosowaniem zasady konkurencyjności, 

zwany dalej „Przedmiotem zmówienia”. 

  
 

§ 2 
Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz stosowne doświadczenie pozwalające 

na wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty, o wysokim stopniu jakości oraz dysponuje 

potencjałem kadrowym, technicznym, i finansowym niezbędnym do wykonania Umowy. 

Wykonawca zapewni realizację wdrożenia Przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające 

stosowne doświadczenie i kwalifikacje. 
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot zmówienia będzie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz 

w stanie nadającym się do użytkowania. 
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla całości przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem umowy są: 

a. dostawa sprzętu i/lub urządzeń rehabilitacyjnych zgodnie z zakresem przedmiotowym 

wskazanym w zapytaniu ofertowym oraz ofercie złożonej przez wykonawcę 

b. kompletacja i instalacja dostarczonych elementów w lokalizacji Zamawiającego – jeśli 

wymaga tego normalny sposób użytkowania. 

c. świadczenia usług serwisowych w okresie opisanym w § 9. 

2.  Dostawa Przedmiotu Zamówienia nastąpi w zakładzie leczniczym Zamawiającego pn. Centrum 

Medyczne Arnica, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 10, zwanym dalej „CM ARNICA”. 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 pkt a wynosi ………………… 

(słownie: ……………………………..) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Prawidłowe wykonanie zobowiązań wskazanych w ust. 1 pkt a zostanie potwierdzone 

podpisanym przez Strony „Protokołem odbioru dostawy”. Brak realizacji zadania w 

zadeklarowanym terminie skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

§ 4  
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
netto: …………………….. zł 

 słownie: ……………………………………………………………………. 
 plus podatek VAT: …………………………… zł 
 razem brutto: …………………………..zł 

słownie: …………………………………………………………………….  
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i  obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją umowy. 
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§ 5 

Płatność wynagrodzenia 

1. Płatność uregulowana zostanie na rachunek Wykonawcy Nr ............................................... 

…………………………………………………… w  ...... .................................................... 

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie 

Strony protokół określony w § 3 umowy.  

4. Za datę zapłaty przez Zamawiającego faktury rozumie się datę wpływu środków na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 
 
 

§ 6 
Gwarancja i usługi serwisowe  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania 
„Protokołu odbioru dostawy”, na okres:…… miesięcy (słownie: ……………… miesięcy). 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady urządzenia niezależenie od 
uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji. 

3. Obowiązki gwarancyjne obejmują usunięcie wszelkich awarii Przedmiotu zamówienia oraz 

naprawę wszelkich wad i usterek, które ujawniły się w okresie gwarancji, tak by przywrócić 

gotowość Przedmiotu zamówienia do pracy zgodnie z zaleceniami producenta. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy jeżeli ulegnie ono uszkodzeniu w okresie 

gwarancji w taki sposób, że naprawa okaże się niemożliwa lub niecelowa, co zostanie potwierdzone przez 
producenta.   

5. Wszelkie prace związane z usługami serwisowymi Wykonawca będzie wykonywał tylko w 

uzgodnieniu z CM ARNICA. 
 
 

§ 7 
Kary umowne i rozwiązanie umowy 

1) „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: 
a. za każdy dzień opóźnienia w terminach realizacji przedmiotu umowy, określonych w § 3 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy 

2) W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia  
z należności dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez 
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku: 
a) niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności, gdy Wykonawca nie 

zrealizuje usługi w określonym terminie lub dostarczy sprzęt lub oprogramowanie niezgodne z treścią 
zapytania ofertowego i złożoną ofertą, dwukrotnej odmowy w realizacji dostawy pomimo 
dopełnienia wszelkich formalności. 

4) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom 
trzecim. 

5) Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem jej nieważności. 

6) Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. 
 

 
 

§ 8 
Reprezentacja Stron 
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Strony ustalają, iż w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje  
……………………………., a Wykonawcę ………………………….. .   

 
 

§ 9 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
trzecim w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

2. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonego Przedmiotu zmówienia 
przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony „Protokołu końcowego odbioru”. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy polegającej na niewykonaniu lub nienależytym jej 
wykonaniu. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy także naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak również utraty źródła finansowania zakupu 
Przedmiotu zamówienia.   

 
§ 10 

Cesja wierzytelności 
Wykonawca nie ma prawa zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

Okres obowiązywania umowy 
1. Umowę zawarto na czas określony tj. od daty jej zawarcia do upływu okresu gwarancji opisanej w § 6 

ust. 1 i 2. 
2. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania na realizację Projektu, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od niniejszej Umowy a Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do 
Zamawiającego z tego tytułu.   

 

§ 12 
Postanowienia końcowe  

1. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do 

umowy pod rygorem nieważności.  
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 

powszechnego dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
6. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi całość ustaleń poczynionych między Stronami w 

odniesieniu do zagadnień w niej zawartych. Wyniki wcześniejszych negocjacji, uzgodnień, porozumień i 
postanowień wszelakiego rodzaju poczynionych pomiędzy Stronami stają się z chwilą podpisania 
niniejszej umowy nieważne i zostają zastąpione postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


