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Umowa nr …..   (projekt) 
 
zawarta  dnia ______________ 2021r. w Opolu pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza 

Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

………………………………………………… 

a ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  …………………………………………………………..…….  

 
w wyniku zakończonego postępowania  nr FAZ.2810.4.2021-ZOF,  prowadzonego z wyłączeniem zastosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U 2019, poz. 2019 )  z uwagi na 
wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000,00 zł o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, w oparciu o 
obowiązujący  u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień, o następującej treści :  
 

§ 1 
     Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu pomp infuzyjnych strzykawkowych (24 szt.) 
oraz stacji dokujących  (5 szt.), wraz z dowozem, montażem oraz przeszkoleniem personelu Opolskiego 
Centrum Onkologii w Opolu. (dalej jako „sprzęt”). 

2. Szczegółowy zakres dostaw i terminy  określa Załącznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z dnia…………….. 
3. Wykonawca oświadcza ,iż posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny 

i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne 
działania.  

5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt stanowiący przedmiot dostawy  stanowi jego własność, jest wolny od wad 
fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem 
żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 

6. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodną z jej podstawowymi parametrami  
i właściwościami, w tym dopuszczenie sprzętu do obrotu,  na dowód czego przedłoży w  dniu dostawy 
stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt  
 

          § 2  
                  Warunki realizacji umowy  
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu w odpowiednich opakowaniach posiadających informację  

w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad 
bezpieczeństwa  użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników ustala się   
do 6 tygodni poczynając od daty zawarcia umowy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Miejsce dostawy – Blok 
Operacyjny Opolskiego Centrum Onkologii, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole. Jeżeli dostawa będzie 
wypadała w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 
wyznaczonym terminie. 

4. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane będzie dostawa (transportem własnym czy za pośrednictwem 
firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz  
z wniesieniem. 

5. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy  
z firmą kurierską.   

6. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku gdy w okresie użytkowania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1, 
na skutek wystąpienia zmian produkcyjnych i technologicznych uniemożliwiających Zamawiającemu 
korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem (np. brak możliwości naprawy sprzętu z powodu braku  
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części zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), zapewnić rozwiązanie zamienne umożliwiające dalsze 
korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w Załączniku nr 1. 

7. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń 
potwierdzającego wykonanie umowy zgodnie z jej postanowienia na podstawie  protokołu odbioru 
podpisanego przez obie strony.  

8. Przedmiot zamówienia będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych itp., które po upływie 
gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do operacji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż 
Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 
pogwarancyjnego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza przekazanie przez Wykonawcę haseł/kluczy 
dostępowych do urządzeń stanowiących przedmiot umowy w terminie nie później niż 3 tygodnie przed 
upływem okresu gwarancji. Winno to zostać odnotowane w protokole odbioru. 

9. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt  jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada 
Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, a w szczególności 
określonych w:  
1) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186, 1493.) 
2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010r. w sprawie sposobu klasyfikacji wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416), 
3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, 

poz. 1252 z późn. zm.), 
4) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  

wyrobów medycznych. 
§ 4 

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie Wykonawcy  w kwocie:  

wartość netto: ……………… zł, słownie: ………………………………………… zł, wartość brutto (wraz z VAT): 
……………… zł, słownie: …………………………………………………………. zł, 

2. Całkowite wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również:  
a) koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, 
b) narzuty, ewentualne upusty, 
c) pozostałe czynniki cenotwórcze 
d) podatek VAT, 
e) gwarancje, usuwanie wad i reklamacji , przedłużenie gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu 

zamówienia w serwisie, 
f) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 
g) przeglądy oraz serwisowanie sprzętu w okresie rękojmi i gwarancji  

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności o której mowa w ust. 1 przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 
wystawienia faktury jest potwierdzenie zgodności realizacji przedmiotu niniejszej umowy z warunkami 
zamówieniem przez Zamawiającego stwierdzonego w protokole odbioru. 

4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum 

Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole 
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wskazania 

przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający 
jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT a 
w razie braku takiego rachunku, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb 
płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie VAT. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w 
naruszeń. 

§ 5 
Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt oraz objęte umowa 
usługi montażu, liczony od dnia podpisania przez Strony obustronnego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń. 

2. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania nieodpłatnych 
obowiązkowych przeglądów przedmiotu umowy w zakresie i ilości wymaganych przez producenta, łącznie    
z wymianą części eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonania przeglądów 
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przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z wytycznymi producenta przedmiotu umowy, np. przez 
uprawniony autoryzowany serwis przedmiotu umowy. 

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonywać zgodnie z planem 
przeglądów .Bieg terminów związanych z koniecznością dokonywania obowiązkowych przeglądów 
rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Plan przeglądów zostanie ustalony pomiędzy Stronami umowy w protokole zdawczo-odbiorczym.  
5. W okresie gwarancji i rękojmi,  zgłaszania wad -  usterek/awarii Zamawiający będzie dokonywał: 

telefonicznie, pisemnie, mailem lub faksem, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 
15:00, na adres bądź pod nr telefonu lub faksu uzgodniony z Wykonawcą. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego wad - usterek/awarii w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego.  

7. Awarie/usterki  i wady będą usuwane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wysyłki 
przedmiotu umowy do naprawy, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

8. Termin usunięcia awarii/usterki lub wady określony zgodnie z ust. 6, przypadający na dzień wolny od pracy 
przesuwa się na pierwszy dzień roboczy. 

9. Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub jeśli po usunięciu usterki lub 
awarii/wady urządzenie nadal nie będzie w pełni sprawne, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia 
naprawy wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach umowy i udzielonej 
gwarancji i rękojmi. 

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady.  

11. Okres gwarancji i rękojmi podlega przedłużeniu o czas, w którym Wykonawca przeprowadzał czynności 
związane z usunięciem wad i awarii przedmiotu umowy oraz o okres wyłączenia urządzenia z użytkowania. 

12. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w tym okresie zgodnie z niniejszą umową. 
Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub 
rzeczoznawców na swój koszt. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może bez konieczności uzyskania 
upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a ponadto ma prawo 
odstąpić w całości lub części od Umowy z winy Wykonawcy 

13. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku działania lub 
zaniechania Wykonawcy lub osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu 
niniejszej umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi posiadać polisę 
lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy 
produkt zgodnie  z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł na jedno 
zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie 
powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego – w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

§ 6 
Kary umowne 

                     1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, w tym również w 

wykonaniu przeglądów i czynności serwisowych powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
-  w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru 
niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego  
w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu  jak również w realizacji czynności reklamacyjnych  
w związku z nienależytym wykonaniem umowy w  tym w również w okresie rękojmi i gwarancji  
-  w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w  §4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy. 
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d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w umowie obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu 
wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 
ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego  
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone 
przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej 
realizację, 

b)  jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym 
celu odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od 
umowy, 

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się 
nieprawdziwe. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

3. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. 

4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy. 

§ 8 
Osoby upoważnione 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest: 
__________________ tel.______________  e-mail _______________________ 

2. Ze strony Zamawiającego, osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy 
oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad jej prawidłową realizacją są:  Ewa Dyktyńska tel. 77 44 16 076,  e – 
mail: edyk@onkologia.opole.pl oraz  Krzysztof Plebanek  oraz tel. 77 44 16 106;  
e – mail: sekcjatechniczna@onkologia.opole.pl   

3. Strona zainteresowana poinformuje drugą Stronę niniejszej umowy w formie pisemnej o każdorazowej 
zmianie osoby upoważnionej do kontaktu i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy. To samo dotyczy 
zmiany jej danych. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu. 

 § 9  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub 

upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o 
dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
obowiązujących przepisów szczególnych.  

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd 
powszechny. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,  
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

                           AKCEPTUJE  

 

Akceptuje pod względem formalno- prawnym  

radca prawny  
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