
        Załącznik nr 3 FAZ.2800.71.2022-TP 

Projekt umowy 

zawarta ………………………….pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim 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: 

Dyrektora – Marka Staszewskiego  

a  

………………………………………………………………………………………………………….REGON: 

………………………NIP:………………………….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”, w którego imieniu działa 

:………………………………………………. 

w wyniku zakończonego postępowania nr FAZ.2800.71.2022-TP  prowadzonego z  zastosowaniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U 2022 poz. 1710)  w trybie podstawowym                             

o następującej treści : 

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY  

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzędzi do wykonywania sesji zabiegowych z zakresu 

chirurgii przy użyciu  dzierżawionego robota chirurgicznego z urządzeniami  dla SPZOZ Opolskie Centrum 

Onkologii w Opolu dla w ilości, asortymencie  i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał osobowy i techniczny                       do 

należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3.Wykonawca oświadcza, że asortyment 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 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu : 

a) posiadającego dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytku na terenie RP i  jakość produktu, 

zgodną z jego podstawowymi parametrami. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymogów  jakościowych 

dostarczonego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających treść 

oświadczenia dołączonego do oferty, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oświadczenie CE i jest 

dopuszczony do obrotu na polskim rynku. 

b) o wysokim i wymaganym przez Zamawiającego parametrami i standardzie jakościowym zgodnie z wymogami 

SWZ. 

 Zamawiający przedstawi stosowne dokumenty na potwierdzenie powyższych wymogów.  

                                                  § 2.  WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

1.Dostawy asortymentu objętego umowa następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z 

zapotrzebowaniem wynikającym z wyznaczonej sesji zabiegowej zgodnie z Umową dzierżawy nr…….  stanowiącą 

integralną cześć niniejszej Umowy.  

2. Dostawa asortymentu odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy wraz z dostawą narzędzi i robota, o którym 

mowa w Umowie Dzierżawy nr ………………, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie na 1 dzień  

przed wyznaczonym terminem na sesje zabiegowe. 



3. Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu zamówienia w ilości niezbędnej i kompletnej z punktu widzenia 

wyznaczonej sesji zabiegowej, tj. w odpowiedniej ilości i rodzaju, w terminie i w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4.Wszelkie szkody powstałe podczas transportu i wyładunku produktów transportem Wykonawcy lub realizowanym 

przed podmiot działający na jego zlecenie  Wykonawcy, obciążają Wykonawcę. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do dostawy asortymentu wraz z informacją zawierającą wskazanie producenta, co 

do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, sterylności. 

Wymagania te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6.W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy asortymentu w terminie ustalonym w ust. 2 Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości  i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie 

(zakup zastępczy). 

7.W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy 

o wielkość tego zakupu. 

8.W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu 

poniesioną szkodę, np. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką 

Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający 

zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup 

zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy  o 

której mowa w ust, 2  do dnia zakupu zastępczego. 

9. Asortyment będący przedmiotem niniejszej umowy do chwili jego zużycia w zabiegu robotycznym przez 

Zamawiającego stanowi własność Wykonawcy i nie może być przedmiotem dalszej sprzedaży, użyczenia lub 

dzierżawy bez zgody Wykonawcy. 

10. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca ma prawo do dokonywania inwentaryzacji asortymentu 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz ma obowiązek wymieniać asortyment w terminie do 3 miesięcy 

przed upływem terminu ważności. 

11. W terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na koniec obowiązywania umowy, przedstawiciel Wykonawcy wraz 

z osobą upoważnioną ze strony Zamawiajacego sporządza inwentaryzację znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego asortymentu, a następnie odbiera niewykorzystany przez Zamawiającego asortyment. Koszty 

odbioru pokrywa Wykonawca. 

12. Jeżeli w trakcie końcowej inwentaryzacji, o której mowa w ust. 6, strony stwierdzą niedobory w ilości 

niewykorzystanego asortymentu, znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, spowodowanych brakiem 

odpowiedniego nadzoru lub nie stosowania się do warunków umowy, Wykonawca obciąży fakturą Zamawiającego 

za stwierdzone braki według cen sprzedaży określonych w niniejszej umowie. 

13. Za niedobór uważany jest również wyrób rozsterylizowany lub z uszkodzonym opakowaniem zewnętrznym, 

bezpośrednim. 

                                               § 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Łączna wartość umowy netto wynosi …………………. zł (słownie: …………………………………..). Wykonawca 

doliczy obowiązujący podatek VAT. Wartość umowy brutto wynosi …………………………….ł  (słownie: 

…………………………………………………….). 



2.Zapłata za faktycznie zużyty w zabiegu robotycznym asortyment uregulowana zostanie w terminie 60 dni od daty 

otrzymania prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności, data sprzedaży, wymagane 

załączniki, o których mowa w ust. 2 poniżej) faktury VAT przez Zamawiającego. 

3. Każdy wykonany zabieg z użyciem robota chirurgicznego do zabiegów urologicznych wymaga dołączenia przez 

Wykonawcę do faktury, o której mowa w ust. 1, wykazu wykorzystanych w danym zabiegu narzędzi, rękawów, 

akcesorów jednorazowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ oraz podania numeru ID pacjenta i daty 

wykonania zabiegu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury są dane, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

5.Całkowite wynagrodzenie  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy 

i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie 

wad i reklamacji również w okresie gwarancji i rękojmi oraz podatek VAT. 

6.Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT. 

7.Wykonawca wyśle fakturę VAT na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem platformy PEF 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ 

8.Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9.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 Wykonawcy ujawnionego w wykazie, 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. 

§ 4. REKLAMACJE, GWARANCJA RĘKOJMIA 

1.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest dobrej jakości i wolny od jakichkolwiek wad, odpowiadający 

świadectwom i atestom dopuszczenia przez właściwe organy, w szczególności że jest dopuszczony do obrotu i 

stosowania na terytorium RP. 

2.O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym 

szczególności niezgodnych z złożonym zamówieniem lub umową, niepełnowartościowych, dostarczonych w 

niewłaściwych opakowaniu, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie, e-mailem. 

3.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego  oraz usunięcia zaistniałej wady w 

terminie do 5 dni od daty jej zgłoszenia.  

4.W przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ a stanowiący 

integralną część niniejszej Umowy lub niezgodnych z zamówieniem, zostaną one zwrócone przez Zamawiającego 

Wykonawcy, który odbierze przedmiot na swój koszt, własnym transportem lub za pośrednictwem wskazanej firmy 

kurierskiej. 

5.Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy w § 1 ust. 1 gwarancji nie krótszej niż 

gwarancja 6 miesięcy.  

6.Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi przedmiot umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego 

wymiany na pełnowartościowy i pokrycia kosztów związanych z wymianą na zasadach określonych w ustępach 

powyższych. 

7.Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.  

8.Okres  gwarancji  i rękojmi ulega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest 

podjąć Wykonawca a związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy. 



9.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

10.Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy 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 500.000 zł na jedno zdarzenie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 

§ 5. OSOBY UPOWAŻNIONE 

1.Osobą upoważnioną/ Działem  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:  ……………………………………… 

tel:_______________.; e – mail: ________________________________   

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. 

     § 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 

Umowę zawiera się na okres od. ______________ do……………………… 

                                                                   § 7 KARY UMOWNE 

1.Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar z następujących tytułów:   

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w 

terminie określonym w umowie jak również za  odmowę dostawy asortymentu, w wysokości  2% brutto wartości 

złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki  

b) za zwłokę w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie asortymentu 

niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu  dostarczonego  w 

niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, niezgodnego z warunkami OPZ, w tym również  za opóźnienie w 

zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi,   w wysokości 200, 00 zł, za każdy dzień zwłoki  

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy    w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, 

gdy    szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3.   Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej   w ciągu 7dni 

od dnia jej wystawienia.   

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych wierzytelności Zamawiającego 

wynikających  z umowy z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy w związku z nienależytą realizacją niniejszej umowy nie 

przekroczy 45% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

                       § 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIĄZANIE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM  

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. 

d)w przypadku braku przedłożenia dokumentów o których mowa w § 1 ust.3  i § 2  oraz § 4 ust. 10. 

2.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.  

3.Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy:  

a), jeżeli Wykonawca nie wymieni wadliwego asortymentu na wolny od wad w terminie umownym, 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie 

zrealizuje dostawy w terminie, 

d). Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy 

dzierżawy nr …………………………… na dzierżawę robot 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym wymaga formy pisemnej.  

§ 9. ZMIANY UMOWY 

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

dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz w przypadku przesłanek o 

których mowa w art. 455 PZP. 

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.Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w szczególności: 

a)w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji 

jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu  i istoty umowy, 

b)gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych 

i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, 

c)w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które 

uniemożliwiają zgodne z  prawem wykonywanie zobowiązań umownych, lub mają wpływ na warunki realizacji 

umowy 

d)w  przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT przewiduje się zmianę wartości  umowy brutto . Cena netto 

nie ulega zmianie, 

e)w  przypadku nie wykorzystania  ilościowego przedmiotu umowy w okresie przewidzianym na jej realizację -  

przedłużenie okresu trwania umowy nie dłużej niż o  3 miesięcy, 

f)w przypadku wystąpienia   siły wyższej, jeśli ma wpływ bezpośredni na realizację przedmiotu umowy 

a) wstrzymania lub zakończenia produkcji danego przedmiotu zamówienia lub braku możliwości pozyskania od 

kontrahenta - materiał ten może zostać wówczas wykreślony z umowy albo zastąpiony innym równoważnym 



przedmiotem zamówienia pod warunkiem, iż odpowiednik znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co 

materiał objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena materiału objętego niniejszą umową 

4. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  nie wykorzystania ilości przedmiotu  zamówienia /- 20 %/ ,  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości umowy w przypadku obniżenia ceny (czasowego bądź 

stałego) przez Wykonawcę, 

6.Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  zmiany ilości pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentu 

określonego umową w przypadku wyczerpania  asortymentu w danej pozycji w ramach łącznego wynagrodzenia z 

tytułu realizacji umowy. 

7.Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy (Zamawiający                                   i 

Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne                       

i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  

8. Zmiana umowy w zakresie dotyczącym czasowych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie 

gorszych niż wskazane w ofercie nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia   w przypadku niemożności 

realizowania dostaw zgodnie z umową stanowi zmianę umowy wymagającą zawarcia aneksu. Dla ww. czynności 

wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego.    

10.W szczególnych przypadkach (np. wycofania, wstrzymania produkcji, wydania stosownej decyzji urzędowej itp.) 

Wykonawca musi, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną 

nazwą handlową (jako odpowiednik) w cenie jednostkowej nie wyższej od ceny zawartej w załączniku do ofercie i 

spełniający wszystkie wymagania „zamienianego” produktu nie prowadzącego do zmiany przedmiotu zamówienia. 

Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu. 

11.Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania 

umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego. 

12.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu po rygorem nieważności 

§ 10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.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. 

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

obowiązujących przepisów szczególnych.  

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

powszechny. 

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

dla Wykonawcy. 

5. Integralną  częścią niniejszej umowy jest umowa dzierżawy nr…………….z dnia………………. 

WYKONAWCA:                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

                                     Marek Staszewski  

                                  Dyrektor  

                   / dokument podpisany elektronicznie/ 

Akceptuje pod względem formalno- prawnym                                                                                                                           

Radca prawny Katarzyna Wojdyła  

/dokument podpisany elektronicznie/ 



Załącznik nr 3a FAZ.2800.71.2022-TP 

 

UMOWA DZIERŻAWY Projekt umowy  

 

zawarta ………………………….pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Opolskim 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 „Wydzierżawiającym”, reprezentowanym 

przez: Dyrektora – Marka Staszewskiego  

a  

………………………………………………………………………………………………………….REGON: 

………………………NIP:………………………….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………….zwanym dalej „Dzierżawcą”, w którego imieniu działa 

:………………………………………………. 

 

w wyniku zakończonego postępowania FAZ.2800.71.2022-TP  prowadzonego z  zastosowaniem przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U 2022 poz. 1710)  w trybie podstawowym                             

o następującej treści : 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiot umowy obejmuje dzierżawę robota chirurgicznego do wykonywania zabiegów chirurgicznych 

w sesjach zabiegowych z szkoleniem personelu, który to Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy, a 

Dzierżawca przedmiot dzierżawy przyjmuje.  

2. Wartość brutto przedmiotu dzierżawy wynosi: ………………. PLN (słownie: ……………………………….). 

3. Dokładny opis przedmiotu dzierżawy, jego właściwości oraz wymagania dotyczące stanu technicznego określa 

Załącznik nr  1 do SWZ stanowiący integralną część umowy. 

4. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 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.  

5. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną (przeglądy, konserwacje, naprawy) 

przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania umowy oraz zapewnia na własny koszt obsługę techniczną zgodnie 

z warunkami zawartymi w Załączniku  nr 1 do SWZ oraz niniejszej Umowie. 

6. Dzierżawcy służy prawo do używania przedmiotu dzierżawy jedynie w zakresie i przez czas trwania niniejszej 

umowy w zamian za regularne uiszczanie ustalonego umową czynszu. 

7. Wydzierżawiający obowiązany jest zapewnić Dzierżawcy niezakłócone korzystanie z przedmiotu dzierżawy 

przez cały okres trwania umowy.  .   

8.Dzierżawca zobowiązuje się, w przypadku gdy w okresie użytkowania urządzeń objętych przedmiotem 

dzierżawy, 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  części zamiennych do sprzętu, wad sprzętu), zapewnić rozwiązanie zamienne 



umożliwiające dalsze korzystanie ze sprzętu zgodnie   z jego przeznaczeniem opisanym w Załączniku do SWZ o 

których mowa w § 1 ust. 3.  

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest sprawny i bezpieczny do przeprowadzania zabiegów, na 

dowód czego przedstawi stosowne dokumenty. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości zabiegów, jednak nie więcej niż o 20% ilości zabiegów, o 

której mowa w ust. 1. Zmniejszenie ilości zabiegów przez Wydzierżawiającego nie rodzi po stronie Dzierżawcy 

żadnych roszczeń odszkodowawczych. 

11. Strony zgodnie ustalają, że zabiegi wykonywane przy użyciu urządzeń objętych przedmiotem dzierżawy będą 

wykonywane w sesjach zabiegowych. 

12. Terminy używania przedmiotu dzierżawy – robota chirurgicznego z urządzeniami, będą ustalane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Osoby upoważnione do 

ustalenia terminów szkoleń/ sesji zabiegowych/potwierdzania ilości zabiegów określa § 9 niniejszej Umowy. 

13. Dzierżawca w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową jest zobowiązany zapewnić  kążdorazowo 

Wydzierżawiającemu podczas wykonywania każdego zabiegu robotycznego obecność swojego 

przedstawiciela/przedstawicieli–w zakresie wsparcia technicznego. 

14. Wydzierżawiający może odwołać sesję w terminie do 24 godzin przed sesją. Odwołanie sesji przez 

Wydzierżawiającego nie rodzi po stronie Dzierżawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych. 

§ 2 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia  i jest ściśle związana z Umową 

nr…………………..  

§ 3 WYNAGRODZENIE I WZAJEMNE ROZLICZENIE STRON  

1.Czynsz za dzierżawę robota chirurgicznego za 1 zabieg robotyczny wynosi netto: ….……… PLN (słownie: 

………………….) plus należny podatek VAT tj 

brutto:…………………………………………………………………………………………. 

2. Wartość przeszkolenia personelu ( dwóch zespołów operacyjnych )  w zakresie eksploatacji i obsługi zestawu 

robotycznego w trakcie sesji zabiegowej wynosi : netto:………………………….plus należny podatek VAT 

…………………tj brutto………………………………….. 

3. Należność Dzierżawcy o której mowa w ust. 1 i 2 płatna będzie na podstawie faktury wystawianej do 10 dni po 

upływie sesji zabiegowej za wykonane podczas jej trwania zabiegi robotyczne z użyciem przedmiotu dzierżawy 

oraz przeszkolenie personelu  z terminem płatności  do  60 dni od daty doręczenia Wydzierżawiającemu 

prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności, data sprzedaży) wystawionej faktury.  

4. Dzierżawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczeń ilości wykonanych 

zabiegów robotycznych i przeszkolenia personelu Wydzierżawiającego o których mowa w ust. 1 i 2.  

5. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury i zapłaty należności o których mowa w ust. 1 i 2 będzie protokół 

zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Strony, o którym mowa w § 5 oraz potwierdzenie przez upoważnionego 

przedstawiciela Wydzierżawiającego ilości wykonanych zabiegów robotycznych oraz szkoleń bez uwag tj. zgodnie 

z warunkami niniejszej Umowy. 

6. Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT na adres Dzierżawcy lub za pośrednictwem platformy PEF 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.  

7.Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wydzierżawiającego. 

8. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.  



§ 4 OBOWIĄZKI DZIERŻAWCY 

1. Dzierżawca obowiązany jest przez czas trwania stosunku dzierżawy używać przedmiotu dzierżawy w sposób 

zgodny z umową i odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.  

2. Dzierżawca nie będzie bez zgody Wydzierżawiającego przenosić, ani zamieniać przedmiotu dzierżawy. 

3. Po ustaniu stosunku dzierżawy, Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie 

pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem  normalnego zużycia 

do celów niniejszej umowy jak i wynikających z wad samego przedmiotu dzierżawy.  

4. W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis awarii przedmiotu dzierżawy wynikającej z niezgodnej z 

instrukcją obsługi eksploatacji, koszty takiej naprawy ponosi Wydzierżawiający.  

5. Wydzierżawiający może pobierać pożytki z tytułu dzierżawy przedmiotu dzierżawy. 

                                                   § 5 OBOWIĄZKI WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  

1. Dzierżawca każdorazowo dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w miejscu 

wskazanym przez Wydzierżawiającego w terminie na  1 dzień  przed wyznaczonym terminem na wyznaczone 

sesje zabiegowe w godzinach ustalonych z upoważnionym przedstawicielem Wydzierżawiającego.  

2. Każdorazowo przy odbiorze przedmiotu dzierżawy powinien być obecny serwisant Dzierżawcy lub jego 

kompetentny przedstawiciel. Każdorazowo przekazanie przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu zostanie 

potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze obu stron.  

3. Przy pierwszej dostawie gotowego do wykonywania sesji zabiegowych przedmiotu dzierżawy Wykonawca 

dostarczy komplet dokumentów (w tym instrukcja obsługi w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na 

nośniku wymiennym (płyta CD/Pendrive), kopie certyfikatu i deklaracji zgodności , dokumenty dopuszczające do 

obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w języku polskim, paszporty techniczne, co zostanie 

stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym o którym mowa w ust. 2.  

4. Brak serwisanta lub kompetentnego przedstawiciela Dzierżawcy zdejmuje z Wydzierżawiającego obowiązek 

potwierdzenia kompletności dostawy. 

5. Po zakończeniu sesji zabiegowej Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy przedmiot dzierżawy, który został 

opisany w Załączniku nr 1 do SWZ , w stanie nie pogorszonym ponad stan zużycia wynikający z normalnej 

eksploatacji. 

6. Każdorazowo wszelkie koszty i ryzyka związane z demontażem i odbiorem przedmiotu dzierżawy, wymienionego 

w ust. 1, ponosi Dzierżawca. Każdorazowo odbiór przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę zostanie stwierdzony 

protokołem zdawczo-odbiorczym o którym mowa w ust. 2.   

§ 6 PRZESZKOLENIE PERSONELU  

1.Dzierżawca  przeszkoli wyznaczone przez Wydzierżawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr  1 do SWZ, osoby w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu dzierżawy podczas wyznaczonych 

sesji zabiegowych w terminach uzgodnionych z Wydzierżawiającym oraz odpowiednio przed rozpoczęciem 

użytkowania przedmiotu dzierżawy w ramach odrębnego szkolenia. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest do przeprowadzania dodatkowych szkoleń, o ile zajdzie taka potrzeba ze strony 

Wydzierżawiającego.  

      

 

  



§ 7 UBEZPIECZENIE  

1.Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka 

związanego w szczególności z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu 

dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy od daty jej 

zawarcia i przedłużania ubezpieczenia w przypadku przedłużenia umowy dzierżawy. 

2.Dzierżawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy 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 ( przedmiot dzierżawy ) zgodnie z 

przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł na jedno zdarzenie i przedłużania 

ubezpieczenia w przypadku przedłużenia umowy dzierżawy. 

3. Dzierżawca zobowiązany jest do dostarczenia Wydzierżawiającemu  kopii polis ubezpieczeniowych w terminie 

do 7 dni od daty zawarcia umowy na cały okres jej trwania.  

4.Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy w  okresach używania  przedmiotu 

dzierżawy w zakresie dotyczącym jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

5. Nie ubezpieczenie przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy nie powoduje obowiązku wypłacenia odszkodowania 

przez Wydzierżawiającego na rzecz Dzierżawcy w przypadku zaistnienia zdarzenia związanego z przewidywanym 

ryzykiem.  

                                                     § 8 GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE 

1. Na cały okres trwania umowy Dzierżawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot dzierżawy. Gwarancja 

obejmuje odpowiedzialność Dzierżawcy za jakość techniczną i wartość użytkową przedmiotu dzierżawy. 

Gwarancja zostanie przedłużona w przypadku przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy na koszt 

Dzierżawcy.  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 

5. 

3. Dzierżawca zobowiązuje się do usunięcia awarii/wady/ naprawy w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wydzierżawiającego lub wystawienia urządzenia zastępczego na czas usunięcia awarii/ wady/ naprawy. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na usunięcie 

awarii/wady/naprawy o którym mowa w ust. 3, wyznaczając nowy termin. 

5. Jeżeli w okresie dzierżawy  przedmiot dzierżawy okaże się wadliwy, Wydzierżawiający  zobowiązuje się do jego 

wymiany na nowy, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych na własny koszt i ryzyko. 

                            § 9 KARY UMOWNE  

1.Wydzierżawiający ma prawo do naliczenia kar umownych z następujących tytułów :  

a)w przypadku nieterminowego zainstalowania przedmiotu dzierżawy, oraz nieterminowego przeszkolenia 

personelu Wydzierżawiającego zgodnie z warunkami umowy, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki ponad 

termin określony niniejszą umową  

b) w przypadku niedokonania skutecznej usunięcia wady/awarii naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii/wady, która to kara zostanie naliczona w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, chyba że Dzierżawca 

zapewnił urządzenie zastępcze, 

2.Wydzierżawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w 

przypadku, gdy  szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 



3.   Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Wydzierżawiającego noty obciążeniowej   w terminie 

7 dni od dnia jej wystawienia.   

4.  Wydzierżawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych wierzytelności Wydzierżawiającego 

wynikających  z umowy z należnego Dzierżawcy wynagrodzenia, na co Dzierżawcy wyraża zgodę.  

5. Łączna wartość wszystkich kar umownych naliczonych drugiej stronie nie może przekroczyć 45 % wartości 

całkowitego czynszu przedmiotu dzierżawy. 

                                                   § 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH , POUFNOŚĆ  

1. Dzierżawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  z realizacją 

przedmiotu umowy i nie udostępniać ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, tak  w czasie trwania umowy, jak 

i po jej rozwiązaniu przez okres 3 lat. 

2.Dzierżawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym w szczególności 

RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. ( Dz. U 2019 , poz. 1791 ). Wszelkie ustalenia 

dotyczące przetwarzania danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją umowy, zostały zwarte w 

dokumencie. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących powierzenia danych osobowych i przepisów prawa o 

ochronie danych osobowych, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz żądania odszkodowania w związku z w.w 

naruszeniami.  

§ 11. OSOBY UPOWAŻNIONE 

1.Osobą upoważnioną/ Działem  do kontaktu i nadzoru, podpisywania protokołu odbioru nad prawidłową realizacją 

umowy ze strony Dzierżawcy jest: __________________ tel.______________  e-mail 

_______________________ 

2.Ze strony Wydzierżawiającego, osobami upoważnionymi do kontaktu , podpisywania protokołu odbioru  w 

sprawach związanych z realizacją umowy oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad jej prawidłową realizacją są:  

……………………………………… 

tel:_______________.; e – mail: ________________________________   

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. 

                    § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przed upływem terminu na jaki została zawarta                          

w przypadku zaistnienia okoliczności wskutek których dalsze udostępnienie przedmiotu dzierżawy nie będzie 

konieczne w szczególności nie udostępnienia dokumentów wymaganych przez Wydzierżawiającego zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SWZ i niniejszą Umową. 

2.Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy 

dostawy nr …………… na dostawę narzędzi do wykonywania sesji zabiegowej z użyciem robota chirurgicznego. 

3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku istotnego naruszenia 

przez Wykonawcę obowiązków umownych w szczególności określonych w § 1 , 5, 6 i 7 Umowy. 

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 



5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy PZP. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy, Sąd powszechny.  

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Dzierżawcy, 1 egz. dla 

Wydzierżawiającego.            

 

  DZIERŻAWCA                                                                            WYDZIERŻAWIAJĄCY       

          /dokument podpisany elektronicznie/     

                         Marek Staszewski  

                   Dyrektor  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Akceptuję pod względem formalno-prawnym 

             Katarzyna Wojdyła Radca Prawny    

        /dokument podpisany elektronicznie/    
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