
Umowa nr …………… 

Dostawa i instalacja urządzenia do suchych kąpieli kwasowęglowych  (sucha kąpiel CO2)  wraz z 
przeszkoleniem pracowników. 

w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój 

 

Zawarta w dniu ……………..w Krynicy Zdroju, pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji im. bł. Karoliny Kózkówny - z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. 

Nitribitta 4, kod pocztowy 33-380, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031620, NIP: 7341041021 zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez Panią Sabinę Ostrowską – Zastępującą Dyrektora Zakładu, uprawnioną do 

reprezentacji „Zakładu”, zgodnie z odpisem aktualnym z KRS,  

 

 a ……………………………………………….zwanym w dalej „Wykonawcą” 

Strony zgodnie oświadczają,̨ że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) 

 Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane 

jest w ramach dotacji celowej w związku z czym terminowość przedmiotowej inwestycji jest sprawą 

nadrzędną. W przypadku utraty lub pomniejszenia dofinansowania z powodu nieterminowego 

zakończenia przedmiotu zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę ̨kwotą utraconego 

dofinansowania.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :   Dostawę i instalację urządzenia do 
suchych kąpieli kwasowęglowych  (sucha kąpiel CO2)  wraz z przeszkoleniem pracowników w SP ZOZ 
Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdrój, którego zakres rzeczowy został szczegółowo 
określony w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia, ofercie.  
 

§2 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się ̨wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w 

nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2022  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

 



§3 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i 

techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy 

wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru 

świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi 

dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez 

konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w 

związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.  

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji Przedmiotu Umowy, zakresem prac montażowych oraz warunkami technicznymi i w 

związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych roszczeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ  

5. Wykonawca oświadcza, że montaż Wyposażenia, w tym podłączenie do mediów oraz 

uruchomienie poszczególnych elementów Wyposażenia, przeprowadzane zostanie przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia, umożliwiając tym samym zachowanie gwarancji producenta 

elementów Wyposażenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadał 

będzie aktualną polisę ubezpieczeniową.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego i zamontowanego Wyposażenia, w 

tym zastosowanych materiałów.  

8. Dostarczone Wyposażenie będzie fabrycznie nowe (nieużywane, rok produkcji min. 2021), wolne 

od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczone do obrotu. Ponadto Wykonawca 

oświadcza, że żaden element Wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie są rekondycjonowane, 

powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot. Wyposażenie posiadać 

będzie wymagane przepisami atesty, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będzie wykonane.  

9. Zobowiązuje się do dostarczonego Wyposażenia dołączyć wymagane świadectwa dopuszczenia do 

obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie wskazane dokumenty sporządzone będą w języku polskim.  

10. Niezwłocznie po zakończeniu praca montażowych Wyposażenia Wykonawca posprząta 

pomieszczenia, w których realizował przedmiot niniejszej umowy. 

 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Jednocześnie do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) Poinformowanie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy,  

b) Usuniecie wszelkich wad i usterek  

c) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości; 

 d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na termin dostawy i montażu,  



e) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

ofercie  …………………zł  złotych brutto (słownie:……………………………..), - zgodnie z ofertą Wykonawcy z 

dnia ………………….. 

 2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

dostaw/montażu. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy a w szczególności koszty dostawy, transportu, wniesienia i 

montażu Wyposażenia, wywozu i utylizacji opakowań i wszelkich innych materiałów po 

dostarczonym Wyposażeniu oraz realizacji obowiązków spoczywających na Wykonawcy z tytułu 

rękojmi i gwarancji. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy 

zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.  

5. Podstawą dla wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego protokołu odbioru 

za wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

6. Składając fakturę ̨do zapłaty Wykonawca jednocześnie potwierdza, że rachunek bankowy wskazany 

na fakturze został zgłoszony do Centralnego Rejestru Podatników,  

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia 

warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca 

zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana 

wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona zgodą Zamawiającego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 6 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………………………zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę,̨ w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 



zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 

terminie zwrotu zabezpieczenia.  

5. Zamawiający zwraca 70 % wartości zabezpieczenie określone w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru. 
6.  Zamawiający zwraca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w    
ust. 1 pozostawionego w celu pokrycia roszczeń z tytułu roszczeń reklamacyjnych za wady, nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
 

 

§ 7 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, jakości 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszystkie wady 

przedmiotu umowy przez 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. W okresie rękojmi za wady i gwarancji, jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji przedmiotu dostawy - wyposażenia mającego wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

3. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji, 

jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych 

napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie 

dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości 

opisu przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny. 

6. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

7. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

obowiązywania gwarancji. 

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji, jakości okres gwarancji biegnie na nowo w 

stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, jakości w terminie 

wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie 

określonym przez Zamawiającego, uwzgledniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 

do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają ̨prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

Kary Umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy w 

wysokości – 0,5 % z wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień opóźnienia, 

 b) za nie usuniecie w terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie 

trwania rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na 

usuniecie wad, 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.  

3. Strony zgodnie postanawiają,̨ że wysokość wszystkich kar umownych zastrzeżonych dla 

Zamawiającego nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia umownego brutto.  

4. Kary umowne Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do 

zapłaty faktury Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na takie potracenie. 

 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego kwotę kar umownych.  

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 9 

Zmiany w umowie 

 

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne 

tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w 

art. 454 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz zastąpienia Wyposażenia, które ma być dostarczone Zamawiającemu w 

ramach realizacji umowy, Wyposażeniem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, 

jakie posiadało Wyposażenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania 

lub wstrzymania produkcji Wyposażenia, które ma być dostarczone przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, iż cena dostarczonego Wyposażenia nie ulegnie zwiększeniu.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w sytuacji: a) określonej w art.456 ust.1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 Wykonawcy 

nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, a Zamawiającemu przysługuje od 

Wykonawcy kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 2.  



3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a) – b) może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności 

stanowiącej podstawę rozwiązania umowy.  

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: 

 -  w sprawach merytorycznych: Anna Biel - tel.660 189 397, mail. abiel@sanatoriumkrynica.pl  

 -  w sprawach technicznych- podłączenie -  Tadeusz Marczyk -  tel.18 473 81 05, mail: 
tmarczyk@sanatoriumkrynica.pl ( 8.00 – 13.00) 

 

2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:  

 -…………………………………….  
 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  

4. Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

            Zamawiający                                                                                                          Wykonawca  
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