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UMOWA Nr ……/WOB/2020 

zawarta w Pile w dniu ….  marca  2020 roku  
 

pomiędzy: 

Powiatem Pilskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pile,  

z siedzibą w Pile przy alei  Niepodległości 33/35,  

w imieniu, którego działają  

Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski 

Arkadiusz Kubich –  Wicestarosta Pilski 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pilskiego Tomasza Pawłowskiego 

a 

…............................................................................ 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  na zakup respiratora  

 z przeznaczeniem dla SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA 

STASZICA  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)  Powiat Pilski dokonuje zakupu respiratora 

przeznaczonego na potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem 

SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na finansowanie zadań 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 specjalistycznego urządzenia 

respiratora , model ….............., rok produkcji........., zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się i przeciwdziałaniu 

oraz zwalczaniu wirusa SARS-CoV2, zwanego „COVID 19”. 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany wyrób  dopuszczony jest do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. 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 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest fabrycznie 

nowe, nieużywane, kompletne, zdatne i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

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

prawnych.  

6. Wykonawca oświadcza, że do przedmiotowego sprzętu nie jest konieczny zakup dodatkowych 

elementów i akcesoriów (poza materiałami eksploatacyjnymi).   

7. Zamawiający oświadcza, że zadanie finansowane jest ze środków przeznaczonych na zarządzanie 

kryzysowe. 

 

§ 2 

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

Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1  transportem Wykonawcy, 

na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie ….. dni /kryterium ocenne/ 

od podpisania umowy. 
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2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jego zainstalowania, 

uruchomienia oraz do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w 

zakresie jego obsługi, a także świadczenia telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego 

dla pracowników Szpitala po uruchomieniu sprzętu/wyposażenia przez okres trwania 

gwarancji i rękojmi.  

3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie co najmniej na 1 

dzień wcześniej. Osobą, z którą Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę dostawy jest 

….......................... – tel. …....................... . 

4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy ( po dostawie i montażu przedmiotu umowy) 

zostanie dokonany na podstawie podpisanego przez obie strony  protokołu zdawczo-

odbiorczego z dostawy i odbioru przedmiotu umowy. 

5. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego nastąpi po odbiorze przedmiotu 

umowy, w ustalonym wcześniej z Zamawiającym terminie.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy sporządzoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim w formie 

papierowej i elektronicznej na adres e-mail: ….........................................  

7. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady i nadają się 

one do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym 

nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, 

a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia 

wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy 

podmiotowi trzeciemu, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia 

wady, w formie pisemnej, z wyznaczeniom dodatkowego terminu. W takim przypadku 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu racjonalnie poniesione i udokumentowane koszty 

usunięcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty ich poniesienia. 

Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, 

przewidzianych prawem lub umową, albo 

9. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada istotne wady, gdy Wykonawca nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy lub przedmiot odbioru posiada inne 

usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia istotnych wad poprzez ich naprawę lub wymianę przedmiotu umowy na nowy lub 

dostarczenia wskazanych wyżej dokumentów w terminie 5 dni od daty, w której omówiono 

dokonania odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz uprawniony do żądania wyznaczenia terminu 

ponownego terminu odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚĆI 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi ………zł brutto (słownie………………………. 

zł), w tym: VAT …% - ………………… zł. 

2. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z 

transportem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu 

ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego oraz udzieloną gwarancją. 

3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem 

na rachunek Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w 

terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

fakturę Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej wystawienia. 

4. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Płatnikiem faktury jest Powiat Pilski, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, 

NIP 764-26-11-565.  
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§ 4 

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Stron ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia 

personelu medycznego i technicznego wskazanego przez Zamawiającego 

w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. S. Staszica, po uzgodnieniu terminu szkolenia z 

Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

2. Szkolenie winno być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do 

prawidłowej obsługi i konserwacji sprzętu/wyposażenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem 

szkolenia. 

3. Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią 

wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest także do udzielania telefonicznego i zdalnego wsparcia 

technicznego dla pracowników Szpitala po uruchomieniu sprzętu/wyposażenia przez okres trwania 

gwarancji i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego 

urządzenia.  

§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Wykonawca udziela …. miesięcznej /kryterium ocenne/ gwarancji oraz rękojmi za wady 

liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie 

wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać nieodpłatnie naprawy, przeglądy, konserwacje lub wymiany przedmiotu umowy lub 

jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest 

wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części, z wyjątkiem materiałów 

eksploatacyjnych jednorazowego użytku.  

3. 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 wymiany 

na przedmiot wolny od wad lub jego naprawy.  

4. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii wyniesie max 48 godziny  (w dni robocze od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) 

od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dokonywanie telefonicznie na nr 

…..............., poprzez fax na nr ….......... albo poprzez e-mail na adres: …............... przez 

Zamawiającego lub przedstawicieli Szpitala Specjalistycznego w Pile  im. Stanisława 

Staszica.  

5. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 

wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zapewni równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty jakie 

poniósł Zamawiający w związku z koniecznością skorzystania ze sprzętu zastępczego. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu przez producenta 

urządzenia serwisowi na koszt Wykonawcy. 

9. W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w 

pkt 5 lub 6, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji.  

10. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych urządzenia w zakresie istotnych elementów 

urządzenia uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie przekroczy 3 – 

naprawy,  Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany urządzenia na 

nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).  

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady 

oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.  
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12. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych 

do przedmiotu umowy przez okres gwarancji. 

13. Wykonawca lub w razie konieczności wskazany przez niego serwis - jako podwykonawca 

oświadcza, że posiada autoryzację producenta w zakresie prowadzenia serwisu. 

14. Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, 

Wykonawca odpowiada, jak za działania własne. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie gwarancji min. 1 nieodpłatnego 

przeglądu w roku, zgodnie z zaleceniami producenta.  

16. 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. 

17. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych. 

Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do rękojmi. Do Zamawiającego należy decyzja z których 

uprawnień skorzysta. 

 

§ 6 

 KARY UMOWNE 

1. W przypadku powstania opóźnienia w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy, a 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub 

w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy , za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w 

terminie 10 dni od podpisania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od upływu wyżej wskazanego terminu.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości 

wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

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

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


