
 

UMOWA nr …..2020/ZP 
zawarta w Pile w dniu  .... …… 2020 roku  

 

pomiędzy: 

Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica 

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008246 - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 001261820   NIP: 764-20-88-098 

który reprezentuje: 

…………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………………………………… 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS …….. – Sąd Rejonowy w ………, ….. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
REGON: ..............................   NIP: .............................. 
który reprezentuje: 
……………………………………………………… 
wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) 
REGON: ..............................   NIP: .............................. 
który reprezentuje: 
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego oferta została przyjęta w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia 

publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego 

w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. prowadzonego pod hasłem „DOSTAWA WIRÓWKI 

LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI” (nr sprawy: EZP.VI-

240/39/20/ZO),o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 6  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)  Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława 
Staszica dokonuje zakupu komór laminarnych (2 sztuki) i mikroskopu (1 sztuka) przeznaczonego na 
potrzeby podjęcia niezbędnych działao wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 z 
przeznaczeniem na finansowanie zadao związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: 

1) Wirówki laboratoryjnej fabrycznie nowej (zadanie nr 1); (* jeżeli dotyczy) 

2) Cieplarki (zadanie nr 2); (* jeżeli dotyczy) 

3) Chłodziarko-zamrażarki (zadanie nr 3). (* jeżeli dotyczy) 

2. Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu 

medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, CE Wykonawca 



 

dostarczy wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i stosowania urządzenia 

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186). Z 

dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy również wszystkie dokumenty wskazane w 

załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej umowy (dot. zadania nr 1). 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest fabrycznie 
nowe, nieużywane, kompletne, zdatne i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (dot. zadania nr 1). 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i 
prawnych.  

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się przenosid na rzecz Zamawiającego towar określony w umowie 
i wydawad mu go w sposób w niej określony.  

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się odbierad towar i płacid Wykonawcy w sposób określony w niniejszej 
umowie. 

§ 4 

CENA TOWARU 

 

1. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmują jego wartośd, wszystkie 

określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne oraz inne koszty związane z realizacją 

umowy, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.  

2. Wartośd przedmiotu umowy wynosi: 

Zadanie nr 1 

Wartośd netto:                                                                                 (słownie: 00/100) 

VAT: 8% 

Wartośd brutto: .                                                                                      (słownie: 00/100) 

Zadanie nr 2 

Wartośd netto:                                                                                 (słownie: 00/100) 

VAT: 8% 

Wartośd brutto:                                                                                        (słownie: 00/100) 

Zadanie nr 3 

Wartośd netto:                                                                                 (słownie: 00/100) 

VAT: 8% 

Wartośd brutto:                                                                                        (słownie: 00/100) 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu. W przypadku błędnie sporządzonej faktury VAT w tym braku 

na fakturze zapisów, o których mowa w § 12 niniejszej umowy, termin płatności ulegnie 

odpowiedniemu przesunięciu o czas, w którym doręczono prawidłowo sporządzoną fakturę. 

2. Za datę zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 
 



 

§ 6 
DOSTAWA TOWARU 

 
1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Szpitala Specjalistycznego w Pile 

im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 przesyłką kurierską (dot. zadania nr 1) oraz 

transportem Wykonawcy (dot. zadanie nr 2,3), na jego koszt i odpowiedzialnośd 

w nieprzekraczalnym terminie ….. dni /kryterium ocenne/ od podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia przedmiotu zamówienia (dot. zadania nr 2,3). 

3. Dokładny termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnid z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w dostarczonym sprzęcie Zamawiający stwierdzi wady, niezwłocznie zawiadomi o nich 

Wykonawcę, który wymieni sprzęt na wolny od wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, nie 

obciążając Zamawiającego kosztami wymiany. 

5. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony, 

bez zastrzeżeo, protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru przedmiotu umowy. 

6. Odpowiedzialnośd za przedmiot umowy przenosi się na Zamawiającego z chwilą podpisania, bez 

zastrzeżeo, protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony umowy. 

7. Zamawiający może odmówid odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy będzie on w stanie 

niekompletnym, wadliwym bądź stan techniczny jego zewnętrznych opakowao lub opakowao 

zbiorczych będzie wskazywał na możliwośd jego uszkodzenia. 

. 

§ 7 

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego w sprawach 
merytorycznych oraz formalnych dotyczących realizacji dostawy jest – Kierownik Działu Zaopatrzenia; 
tel. (067) 21 06 280. 
 

§ 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ………… miesięcy /kryterium ocenne/ od dnia 

uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

2. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi ………….. miesięcy /kryterium ocenne/ od dnia 

uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

3. Okres gwarancji liczony będzie od bezusterkowego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

z bezusterkowego testu sprawdzającego. 

4. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia zobowiązany jest dostarczyd karty gwarancyjne na 

oferowany towar. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia reakcji serwisu na zgłoszoną awarię w terminie 

przewidzianym w warunkach gwarancyjnych. 

7.  Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe: 

a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem 

się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 



 

b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby, 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie itp. 

8. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte 

wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów 

produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny 

od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez 

Zamawiającego winno byd dokonane w terminie do 3 dni roboczych. Wykonawca winien 

dokonad naprawy w terminie do 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności wymiany części 

lub podzespołu w terminie do 5 dni roboczych.  

9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyd wniosek 

o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnych rzeczoznawców. Jeżeli reklamacja 

Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

poniesie Wykonawca. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku naruszeo postanowieo oraz nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 6 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wartości brutto faktury za daną dostawę za każdy dzieo zwłoki jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto faktury za daną dostawę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona może 

dochodzid od strony winnej kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej 

umowy. 

3. Jeżeli wysokośd szkody przekracza wysokośd kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia na drodze sądowej odszkodowania przekraczającego wysokośd kary. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

Zamawiający może odstąpid od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności 

w przypadkach: 

a) nienależytego wykonywania postanowieo niniejszej umowy, 

b) stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 

c) dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu innego niż wskazany w ofercie, 

d) zwłoki za dostawę przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni. 

 
§ 11 

ZMIANY DO UMOWY 
 

1. Zmiana postanowieo niniejszej umowy może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowieo niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że koniecznośd wprowadzenia takich 



 

zmian wynika z uwarunkowao zewnętrznych niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna 

w stosunku do treści oferty. 

 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest umieścid na fakturze zapis: „Wierzytelności, jakie mogą powstad przy 

realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą byd przedmiotem 

ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego” oraz zapis: 

„Sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr ………/2020/ZP z dnia ………...2020 r.” 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygad będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia 

sporu. 

 

§ 15 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


