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          dodatek nr 5 do Zaproszenia 
WZÓR UMOWY PCZSzp/ZP/ZO/130/4/2022 

 
Zawarta dnia ...................................w Drezdenku 
pomiędzy: 
1. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, kapitał zakładowy 505tys.zł, prowadzącą Szpital Powiatowy 
w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. 
reprezentowaną przez: 

• …………………………………… 

zwaną w dalszej części Zamawiającym,  
a 

2. ………………………………………….…………………………………………………..............……………..… 
reprezentowanym przez: 

• ...................................................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą,  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zgrzewarki dla  PCZ Sp. z o.o. 
Szpital Powiatowy w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/4/2022, bez zastosowania ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na brak spełnienia przesłanki wynikającej z art. 2 
ust. 1 pkt. 1 ww. Ustawy, dotyczące wartości zamówienia 
 
o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie przedmiotu umowy, szczegółowo opisanego w załączniku 

nr 1, będącym integralną częścią umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, 
wynikającym z funkcji i przeznaczenia. 

3. Przedmiot umowy spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania, odnośnie dopuszczenia 
do obrotu i użytkowania w jednostkach prowadzących działalność leczniczą. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 

a) Dostarczy wymagane dokumenty, 

b) Przeprowadzi niezbędne szkolenia, 

c) Obejmie gwarancją przedmiot zamówienia. 

§2 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, ustalana według ceny zaoferowanej w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Cena brutto określona w ust. 3 obliczona jest na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji i pokrywa 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszt opakowania, transportu (zagranicznego 
i krajowego), koszty cła, odprawy celnej, podatku VAT, koszt załadunku i rozładunku, wniesienia i instalacji oraz koszt 
pierwszego uruchomienia (przekazania do eksploatacji) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie 
personelu w zakresie użytkowania, serwisu gwarancyjnego oraz koszty wykonywania w okresie gwarancji przeglądów 
i konserwacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi producenta. 

3. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć: 

kwoty złotych netto: ......................  (słownie złotych netto: ...........................................................................................) 

kwoty złotych brutto: .....................  (słownie złotych brutto: ........................................................................................ ) 
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§4 
Sposób realizacji umowy 

1. Przedmiot umowy winien być dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie wskazanym w §2. Dokładne terminy realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązany jest ustalać z Zamawiającym. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego .......................................... 

b) ze strony Wykonawcy ................................................  

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy bez żadnych 
dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi). 

4. Z realizacji umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu 
umowy. 

5. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie następujących dokumentów: 
a) instrukcji obsługi w języku polskim - wersja pisemna,  
b) wytyczne producenta dotyczących częstotliwości i zakresu obowiązkowych przeglądów okresowych, 
c) karty gwarancyjnej,  
d) wykaz punktów serwisowych, w tym na terenie Polski, uprawnionych do napraw gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych,  
e) wykaz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, 
f) warunki prawidłowego użytkowania w języku polskim (w tym mycia, dezynfekcji, bieżących czynności 

konserwacyjnych),  
g) dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do użytkowania.  

6. Zamawiający odmówi podpisania protokołu, jeżeli przedmiot umowy nie będzie spełniał wszystkich wymagań 
zawartych w załączniku nr 1 do umowy. 

7. Wykonawca przeprowadzi minimum jedno szkolenie dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot umowy 
w terminie dostawy przedmiotu umowy. O terminie szkolenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego 48 godzin przed 
planowaną datą.  

8. Szkolenia powinno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w oparciu o zainstalowany kompletny przedmiot umowy. 
9. Zakres szkolenia obejmujący co najmniej obsługę wszystkich funkcjonalności przedmiotu umowy oraz bieżących 

czynności eksploatacyjnych. W trakcie szkoleń musi zostać przekazana wiedza niezbędna do poprawnego korzystania 
z przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca gwarantuje, w okresie 3 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy, objęcie 
wsparciem technicznym w zakresie technicznej obsługi zaoferowanego aparatu (tel. ........................, poczta ..........). 

§5 
Gwarancja jakości  

1. Warunki gwarancji i serwisu: 
a) Wykonawca udziela pełnej gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z serwisem gwarancyjnym na okres 

minimum 24 miesięcy od przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego końcowym 
protokołem zdawczo-odbiorczym.  

b) Wykonawca gwarantuje przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji, jeżeli wynikają one z zaleceń 
producenta. 

c) Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot dostawy są kompatybilne ze sobą, a ich 
wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów składowych.  

d) Jeżeli usługi serwisowe w okresie gwarancji będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi 
koszty i ryzyko przesyłki do wskazanego punktu serwisowego oraz zwrotnie do siedziby Zamawiającego. 

e) W okresie gwarancji dojazd przedstawicieli serwisu do siedziby Zamawiającego – bez żadnych dodatkowych 
kosztów. 

f) Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej lub pocztą 
elektroniczną.  

g) Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako zebranie informacji, wstępne zdiagnozowanie 
awarii) do 24 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia. 

h) Wykonawca zobowiązany jest usunąć na koszt własny wady i usterki stwierdzone w przedmiocie zamówienia 
w okresie gwarancji (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) w terminie do 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia lub w terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym. 

i) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej, wymienić przedmiot 
umowy na nowy o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt oferowany, wskazany w załączniku nr 1 
do umowy.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie czynności serwisowych, o których mowa w ust. 1 lit g), lub nie usunie 
wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 1 lit h), Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z gwarancji. 



 
wzór umowy PCZSzp/ZP/ZO/130/4/2022 

3 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, określonego w ust. 1, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień 
wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

4. W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, których usunięcie jest niemożliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni ujawnienia 
wad. Jeżeli wada uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie, Wykonawca w terminie do 3 dni od zgłoszenia, udostępnia 
sprzęt zastępczy do czasu dostarczenia przedmiotu wolnego od wad. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów 
instalowanych wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, wydając Zamawiającemu właściwe dokumenty. Powyższe 
nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji. 

§6 
Warunki płatności 

1. Za termin realizacji umowy rozumie się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Strony końcowego protokołu zdawczo – 
odbiorczego i odbioru przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem, w oparciu o otrzymaną fakturę VAT w terminie 
do 30 dni od otrzymania faktury i po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków umowy. Za dzień realizacji 
płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 2810069579. 

 Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP .................................... 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyższej umowy 
na osoby trzecie. 

§7 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie będzie odpowiadać wszystkim parametrom określonym w Załączniku nr 1, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§8 
Kary umowne 

1. W przypadku uchybień terminów określonych w: 
a) §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  
b) §5 ust.1 pkt g), h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
c) §5 ust.1 pkt i) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca będzie stosował ogólnie obowiązujące przepisy. 
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

§9 
Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu Stron pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą mogły być 
załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

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

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§11 
Wykaz załączników 

Załącznik 1 – szczegółowa wycena, opis przedmiotu umowy 

 
WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY 

 


