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Wzór umowy  

 
Umowa jest wynikiem zamówienia publicznego nr PCZ/II-ZP/19/2022 prowadzonego w trybie 
podstawowym zawarta w dniu……… .2022r. pomiędzy   
Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220135, wysokość kapitału zakładowego : 3 745 
000,00 zł, wpłacony: 2.705.000,00 zł., NIP: 562-16-88-969, Regon: 093213309, BDO: 000059768 
reprezentowanym przez: 
Marka Gotowała - Prezesa Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a  
…………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 
reprezentowana przez: 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
      

 
 

§ 1 
 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest  
 

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie 
 
 zwanej dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem , uruchomieniem na wskazanym miejscu i 
dostosowaniem do wymogów i przepisów Centralnej Sterylizatorni oraz szkoleniem i 36-
miesięczną gwarancją oraz serwisem w asortymencie, ilościach i cenach podanych w Załączniku 
nr 1 do umowy.   

2.  Załącznik nr 1 (Formularz asortymentowo - cenowy) do niniejszej umowy stanowi jej integralną 
część.  

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
4.  Wymagania i opis techniczny zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
5.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego   

w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez 
Zamawiającego poszczególnych części sprzętu (jeśli występują). 
 

§ 2 
 

1.  Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w Formularzu oferty - Załącznik  
nr 1 do niniejszej umowy stanowiący jednocześnie podstawę do rozliczeń finansowych między 
Zamawiającym i Wykonawcą. 

2.  Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, 
ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego i inne koszty, jeśli 
występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).. 

3.  Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: ………………………. brutto zł (słownie: 
…………………………………………………….). 

4.  Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem zdawczo-
odbiorczym- 4 równe raty: pierwsza rata 60 dni od dnia otrzymania protokółu zdawczo-
odbiorczego urządzeń (data wystawienia faktury), a kolejne 3 raty co 30 dni. 

5.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6.  Płatności dokonywane będą w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 
7.  W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może 

naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 
8.  Faktura niezgodna z postanowieniami § 10 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do 

wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
 

§ 3 
 

1.  Wykonawca dostarczy sprzęt, o którym mowa w §1 ust. 1,  na swój koszt i ryzyko oraz własnym 
transportem do Szpitala w Żninie, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dokona jego 
instalacji w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2.  Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie 
się w terminie nie dłuższym  niż 14 dni od daty dostarczenia  i instalacji sprzętu. Szkolenie 
przeprowadzone zostanie przez wykwalifikowaną kadrę. 

 
§ 4 

 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do 

użytkowania.  
2.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy,  kompletny,  

o zadeklarowanym standardzie,  zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także 
wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych (w szczególności nie jest obciążony 
żadnymi prawami osób trzecich). 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu 
z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 

4.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy. 
5.  Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy 

z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się 
potwierdzić na piśmie. 

6.  Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów  
(w tym instrukcja obsługi w języku polskim wraz z kodami serwisowymi, karty gwarancyjne  
w języku polskim, dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania na terenie 
RP, zaświadczenia imienne lub certyfikaty dla personelu medycznego w zakresie obsługi 
dostarczonego sprzętu (po odbytym szkoleniu)– zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – 
odbiorczym podpisanym, bez uwag i zastrzeżeń, przez bezpośredniego użytkownika lub osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 
 

§ 5  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi. 

2. Przeglądy serwisowe wg zaleceń producenta i naprawa w trakcie trwania  gwarancji na koszt 
Wykonawcy (oprócz części zużytych i uszkodzonych eksploatacją). 

3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany 
serwis producenta sprzętu. 

 
                                                                        § 6 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  

o którym mowa w art. 4 ust. 6 umowy. Niniejsza gwarancja jest niezależna od gwarancji 
udzielonej przez producenta sprzętu. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany 
wszelkich elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane 
z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, 
które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami 
producenta. 
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4. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii usterek 

w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję 
na zgłoszenie awarii jest: p. ……………………………………….., tel. ………………………………. 

 
 

§ 7  
 
1. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) 

max. 8 godz. przez co rozumie się jako pojawienie się na miejscu i próbę usunięcia usterki (koszty 
dojazdu po stronie Wykonawcy).  

2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego. 

3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni 
użytkownik lub osoba wyznaczona przez Zamawiającego na podstawie pisemnego protokołu. 

      
§ 8  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w dostarczeniu danej dostawy towaru w wysokości 0,5% wartości brutto danej 
dostawy,  dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru -  
w wysokości 1% wartości brutto  partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy; 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

3. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto 
umowy. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

 
§ 9  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy  
w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na 
uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku 
trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) 
 i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowej stawki podatku VAT. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
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dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy) w przypadku m.in. 

przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, 
2) w przypadku zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową. 

Zmiana będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie 
wymagania Zamawiającego określone w SWZ, nie będzie miał niższych parametrów od 
zaoferowanego w ofercie oraz będzie  znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych 
wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu 
objętego umową. 

 
§ 10 

 
1.  Termin realizacji umowy: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy  
 

§ 11 
 

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po 
przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad 
jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też 
w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego. 

2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu. 
3. Reklamacja będzie składana emailem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego i 

każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w 

ciągu 30 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia 
sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego. 

5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony 
Wykonawcy na jego koszt. 

6. Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą. 

7.  
 

§ 12 
 
1. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie 

mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani 
regulowane w drodze kompensaty. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustalenia oferty przetargowej Wykonawcy. 

 
§ 13 

 
1.  Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 14 
 

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

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


