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UMOWA nr   /…../2019 

 

zawarta w  dniu ………………... w Warszawie pomiędzy  

 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym  Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74, 

wpisaną  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264, 

NIP 5242758370, kapitał zakładowy 62 965 000,00 zł, reprezentowaną przez: 

  

………………………………………. 

………………………………………. 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

 

a 

………………………………………………., wpisanym/ą  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ……………………………………………………… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………….., REGON: ……………………..,  NIP: 

…………………………, kapitał zakładowy …………………………… zł, reprezentowaną  przez:  

 

…………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Dotyczy Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym 

Centrum Opiekuńczo leczniczym w Warszawie”, zgodnie z numerem wniosku RPMA 09.02.02-14-A 708/18.” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 

 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa sprzętu na wyposażenie budynku Oddziału VI Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów określonych dla funkcjonowania Dziennego Domu 

Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w SCOL Sp. z o.o. wchodzącego w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. im. Sue Ryder z siedzibą przy ul. Mehoffera 

72/74, 03-131 Warszawa w zakresie  Cześć 2, Cześć 4 *  wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 

do umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 29 czerwca 2019 r.  

4. Data i miejsce dostawy przedmiotu umowy oraz przeprowadzenie szkolenia  zostaną uzgodnione w 

terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

 

*. w zależności od wyboru ofert. 
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5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał lub potwierdzoną 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę deklarację zgodności CE  lub inny dokument 

dopuszczający przedmiot umowy do stosowania w placówkach medycznych oraz  dokumentację obsługi 

w języku polskim. 

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wypełniony Paszport Techniczny z datą 

instalacji i terminem następnego przeglądu. Paszport Techniczny winien zawierać dane 

teleadresowe siedziby serwisu. – jeżeli dotyczy  

7. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem dostawy i przeprowadzenia 

szkolenia podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, 

który będzie podstawą do wystawienia faktury. 

8. Protokół przeprowadzenia szkolenia będzie zawierał imienny wykaz uczestników wraz z ich 

podpisami. 

 

 

§2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest …..……  gwarancją producenta liczoną od 

daty odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do: 

1) Wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z 

eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji lub niewykonanie naprawy w terminie o którym 

mowa w ust. 10 i 11 

3. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, gwarancja jest 

wznawiana. 

4. Zamawiający ma prawo zgłaszania awarii drogą telefoniczną i potwierdzenia zgłoszenia faxem na adres 

serwisu gwarancyjnego Wykonawcy …………………….. tel.: ………………………….  fax 

……………………….. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego 

faxem na nr (22) 811 18 64 lub na adres e-mail ………………………………..  

7. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie 

Wykonawcy i potwierdzone każdorazowo protokołem wykonania naprawy.  

8.W okresie gwarancji, w przypadku konieczności dokonania czynności serwisowych w siedzibie 

Wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu, Wykonawca pokryje koszty transportu w obie strony. 

9. Czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej  wynosi 24 godziny (w dni robocze)od 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego lub ustalonego w innej formie przez Strony zawiadomienia.  

Przez „Czas reakcji” zamawiający rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub 

diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty 

osobistej pracownika serwisu Wykonawcy.  

10.W okresie gwarancyjnym, czas naprawy bez konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy 

wynosić powinien maksymalnie 5 dni robocze, 

11. W okresie gwarancyjnym, czas naprawy z koniecznością sprowadzenia części zamiennych zza granicy 

maksymalnie wynosić powinien  10 dni roboczych. 

12.  Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do przeprowadzania bezpłatnych przeglądów 

przedmiotu umowy z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez ich producentów, bez wezwania, po 

uprzednim ustaleniu z Zamawiającym dogodnego terminu.  

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
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14. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania czynności serwisowych w paszporcie 

technicznym urządzania oraz protokołem serwisowym. Wpis do paszportu i protokół winien być 

autoryzowany przez uprawnionego pracownika serwisu pieczątką nazwy firmy, pieczątką imienną  

i podpisem. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu jest fabrycznie nowy i 

wolny od wad fizycznych, kompletny, wyprodukowany w 2018 roku o wysokim standardzie, zarówno 

pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez 

Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

jego wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w terminie 14 dni. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie przedmiotu umowy: 

1) dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium 

RP. 

2) informacje na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej 

przedmiotu umowy tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania 

3) zestawienie elementów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez 

producenta, 

4) zestawienia materiałów eksploatacyjnych, 

5) informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika 

oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub wykonaniem określonych czynności serwisowych.  

 

 

§4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie w kwocie: 

 

1) 1)cena netto: ………………………….. 

słownie: ………………………….. 

2) 2)VAT: ………………………….. 

słownie: ………………………….. 

3) 3)cena brutto: ………………………….. 

słownie: ………………………….. 

2. Cena podana w ust. 1 pkt 3 obejmuje wartość przedmiotu umowy, wszystkie określone prawem podatki 

oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a w szczególności: cenę 

przedmiotu umowy, koszty transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, koszty 

ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie, koszty rozładunku, a w szczególności koszty dostawy, 

instalacji i montażu oraz uruchomienia wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego, koszty 

związane z serwisem gwarancyjnym, bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym. 

3. Zapłata nastąpi po wykonaniu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i podpisaniu 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 6 na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

za zrealizowaną dostawę. 
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4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy   w terminie 30 dni  od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

 

 

§5 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny 

2) w przypadku, gdy zwłoka w dostawie przedmiotu umowy, przekracza 7 dni niezależnie  

od przysługujących Zamawiającemu uprawnień do naliczenia kar umownych, 

3) w przypadku innego rażącego naruszenia lub nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień 

zawartych w niniejszej umowie. 

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, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) złożona przez Zamawiającego reklamacja bez uzasadnienia nie zostanie uwzględniona przez 

Wykonawcę,  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostarczania przedmiotu umowy w ustalonym terminie oraz nie 

kontynuuje ich,   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5) Wykonawca odmawia wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. 

 

4. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: 

1) wydłużenia terminu gwarancji, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, bez konieczności zmiany wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy; 

2) zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego lub 

uzasadniona jest okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy np. w przypadku udokumentowanego 

opóźnienia w dostawie Urządzenia zawinionego przez producenta Urządzenia lub podwykonawcy 

współpracującego z Wykonawcą. Wydłużenie terminu, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym 

nie może przekroczyć 10 dni. 

3) zmiana parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, pod warunkiem,  

że proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od pierwotnie 

określonych w ofercie, bez zmiany wartości brutto Umowy, bez zmiany celu  

i przeznaczenia użytkowego oferowanego przedmiotu umowy. Zmiana, o której jest mowa w zdaniu 

poprzedzającym może zostać wprowadzona tylko w wypadku zaistnienia okoliczności, na które 
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Wykonawca nie miał wpływu w szczególności takich jak: wycofanie z produkcji oferowanego 

Urządzenia, zastąpienie przez producenta zaoferowanego Urządzenia nowym modelem, obiektywny 

brak dostępu do oferowanego Urządzenia w związku z zaistnieniem okoliczności o charakterze siły 

wyższej. 

2.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, poza wskazanymi powyżej: 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

3) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, przy czym 

zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)możliwe jest          

sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy. 

3. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu. 

 

§6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu  następujące kary umowne: 

 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości umownej brutto. 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za każdy 

dzień zwłoki 

3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych od sprzętu będącego 

przedmiotem umowy, zwalnia Wykonawcę z konieczności zapłaty kar umownych za zwłokę w 

naprawie przedmiotu umowy. 

3.  Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez stronę zobowiązaną 

do jej zapłacenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Dostawcy 

wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury na co Dostawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż pisemna korespondencja między nimi kierowana będzie na 

adresy podane w komparycji Umowy.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy: 
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ze strony Zamawiającego jest  (informacje podane w tabeli poniżej) 

      ze strony Wykonawcy jest  ……………………… 

3. Bieżąca komunikacja Stron w trakcie realizacji Umowy będzie odbywać się telefonicznie, pocztą   

elektroniczną lub za pośrednictwem faksu. W tym celu Strony podają następujące numery telefonów i 

adresy poczty elektronicznej: 

 

Zamawiający:  ZOL   

 ul. Mehoffera 72/74 

01-958 Warszawa  

Wykonawca:   

 

4. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych o jakich mowa w ust. 1, 2 i 3 pod rygorem uznania 

korespondencji skierowanej na ostatni znany adres lub numer faksu Strony za doręczoną.  

5. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną w dniu: 

1. dokonania pierwszej adnotacji od odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej), 

2. drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 

3. w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną lub wysłania pisma za pośrednictwem faksu. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje utrzymywać prawidłowo funkcjonującą infrastrukturę techniczną, 

niezbędną do komunikacji telefonicznej, faksowej oraz poprzez pocztę elektroniczną. 

 

§ 9 

 

1. Integralną część umowy stanowią jej załączniki. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień  

publicznych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016.380) Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji,  

a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

 

1.  Formularz ofertowy Wykonawcy 

2.  Parametry techniczno- użytkowe przedmiotu umowy 

3.  Protokół odbioru.  
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 Załącznik nr 3 do umowy 

 

Protokół odbiorczy 

 

Zamawiający: 

 

Adres dostawy i instalacji: 

Wykonawca: 

  

 

Adres Wykonawcy 

  

 

Wykaz dostarczonego asortymentu: 

Lp. Nazwa Nr seryjny 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

Wykaz wykonanych czynności: 

 Nazwa 

 

Wykonanie 

 

1. 

 

Dostawa przedmiotu umowy  

 

2. 

 

Instalacja przedmiotu umowy  

 

3. 

 

Uruchomienie przedmiotu umowy  

 

4. 

 

Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy w języku 

polskim, …………………………………… 

 

 

5. 

 

Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy  

6. Szkolenie personelu 

1) ………………………….. 

2) …………………………… 

3) ………………………….. 

4) …………………………... 
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UWAGI:…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

 
     (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)                                                                                       (data, pieczęć i podpis Zamawiającego) 


