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Załącznik nr 11 do SWZ  

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ……….. 

 (wzór zostanie odpowiednio dostosowany do części zamówienia, której będzie dotyczył) 

 zawarta dnia …………2022 r. w Człuchowie, pomiędzy Powiatem Człuchowskim reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego mającym siedzibę w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 1, 
NIP 843-15-29-488, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają 
następujące osoby: 
Przewodniczący Zarządu       -  ……………………………….. 
Członek Zarządu                  -  ………………………………..  
przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Ewy Matraszek działającej z upoważnienia Skarbnika Powiatu 
Alicji Krauze. 

a ………………………………………………………………………………………………………..  NIP: ………………………., 
REGON: ………………………… reprezentowaną przez: ……………………………,  

zwanej w dalszej części WYKONAWCĄ. 
 

Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym 
w Człuchowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 
Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
(t.j. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.) zostaje zawarta z Wykonawcą umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie wraz z transportem sprzętu 

medycznego i pozostałych urządzeń do siedziby SPZOZ w Człuchowie oraz szkolenie personelu 

w zakresie eksploatacji i obsługi tego sprzętu i pozostałych urządzeń w siedzibie  SP ZOZ w 

Człuchowie ul. Szczecińska 16 w części nr …….  złożonej oferty z dnia ……………. i zwany jest 

w dalszej części umowy przedmiotem umowy.                                    

2. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 

w ilościach i cenie zgodnych ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki niezbędne do 

realizacji niniejszej umowy i zapewnia, że realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z 

wymogami Zamawiającego wynikającymi z treści SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

4. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy po Stronie 

Zamawiającego jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Człuchowie ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów  Danuta Olchówka  tel. 59 834 22 81 

sekretariat@spzoz-czluchow.pl oraz Wicestarosta Powiatu Człuchowskiego Zdzisław Rachubiński 

tel. 59 834 34 61. 
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§2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy  jest fabrycznie nowy, kompletny wraz 

z odpowiednimi kompletami właściwego okablowania (przewodów) i złącz  nie wymaga 

dodatkowych nakładów i jest gotowy do pracy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi w okresie 3 miesięcy od daty podpisania umowy 

………………….  to jest do dnia …………………….. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne (na przykład: producenta, importera, 

wykonawcy), paszporty techniczne, certyfikat CE lub deklaracje zgodności CE (o ile dotyczy) lub 

dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyrobu zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych, instrukcje obsługi w języku polskim oraz wykaz autoryzowanych punktów 

serwisujących przedmiot umowy,  w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  Do 

wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia 

na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku gdy dany przedmiot umowy nie 

ma obowiązku posiadania w/w dokumentów Wykonawca złoży stosowne oświadczenia o braku 

obowiązku posiadania wyżej wymienionych dokumentów.  

4. Zamawiający nabywa własność na przedmiot umowy w dniu podpisania protokołu końcowego. 

Do tego czasu Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, utraty lub zniszczenia urządzenia. 

5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będą odbiory częściowe przedmiotu umowy  

potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Końcowy protokół odbioru 

będzie potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 i zostanie 

podpisany na zasadach jak odbiory częściowe. 

6. Podpisany końcowy protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

7. Niewykonanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek czynności o których mowa w niniejszym 

paragrafie będzie stanowić podstawę do odmowy podpisania końcowego protokołu odbioru.   

8. Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dni 

robocze), terminy dostarczenia przedmiotu umowy oraz terminy szkoleń.   

§3 

1. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego przedmiotu umowy i udziela ………….. 

miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna 

bieg  od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru. 

2. Wykonawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że przedmiot umowy, po 

upływie okresu gwarancji, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest lub będzie pozbawiony 

wszelkich blokad itp. ograniczeń, w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub 

naprawę przedmiotu umowy przez innego niż Wykonawcę w przypadku niekorzystania przez 

Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego dotychczasowego Wykonawcy - na ryzyko 

Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni wszelkie 

kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów 

serwisowych. (którego to dotyczy) 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji sprawne funkcjonowanie 

dostarczonego przedmiotu umowy, w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez 

Zamawiającego celów i parametrów.  

4. Wykonawca zapewnia dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad prawnych i fizycznych. 

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od 
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daty powiadomienia Wykonawcy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 

czas naprawy do 10 dni. 

5. Po dostarczeniu z tytułu gwarancji Zamawiającemu przedmiotu umowy wolnego od wad, termin 

gwarancji zaczyna się od momentu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część przedmiotu umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej. 

6. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną ujawnione wady ukryte w przedmiocie umowy, Wykonawca 

wymieni go na wolny od wad. Jeżeli wymiana będzie obarczona dodatkowymi kosztami – koszty 

te poniesie Wykonawca. 

7. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od dnia uruchomienia 

przedmiotu umowy (mammograf, usg, sprzęt endoskopowy), 

2) zapewnienia dostępności części zamiennych dla pozostałego przedmiotu umowy  przez 

okres min 5 lat od dnia uruchomienia/użytkowania, 

3) całkowicie bezpłatnego serwisu i naprawy w okresie gwarancji przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia, 

4)  bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wykonywanych zgodnie  z 

zaleceniami producenta i zakończonych wpisem do paszportu technicznego,  

5) wykonania, jeżeli producent wymaga przeglądów, bez względu na jego zalecenie 

dotyczące częstotliwości przeglądów, przeglądu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. 

Przegląd winien nastąpić w siedzibie Zamawiającego, termin przeglądu ustala Wykonawca 

z min 14 - dniowym wyprzedzeniem. Niewykonanie przeglądu w ostatnim miesiącu 

gwarancji automatycznie wydłuża okres gwarancji do ostatniego dnia miesiąca po 

wykonaniu tego przeglądu. 

6) utrzymania ładu i porządku w miejscu dostawy i montażu przedmiotu umowy, tj. 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.  

7) pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku działań Wykonawcy, 

Podwykonawcy, pracowników oraz innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (np. 

zniszczenie lub uszkodzenie drzwi, ścian oraz innych elementów obiektu). 

8) trzy naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji powodują wymianę tego 

elementu na nowy.  

9) w przypadku gdy naprawa przedmiotu umowy przekroczy terminy określone w umowie 

Wykonawca niezwłocznie (max w terminie do 3 dni) dostarczy zastępcze urządzenie o 

takich samych parametrach lub lepszych w celu zachowania ciągłości diagnostyki 

pacjentów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju 

przedmiotu umowy oraz o czas naprawy. 

9. Czas reakcji serwisu max 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu to czas, w którym Wykonawca 

od momentu powiadomienia o usterce przedmiotu umowy przyjedzie do siedziby 

Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania. W przypadku diagnostyki zdalnej czas reakcji serwisu 

max 24 godzin. 

§ 4 

1. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzania czynności sprawdzających, poprzedzających 
odbiór przedmiotu umowy, Zamawiający stwierdzi wadliwość (sensu largo, w tym usterki oraz 
braki), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie usterek/braków.  

2. Kolejny termin odbioru przedmiotu umowy będzie ustalony na zasadach określonych w § 3. 
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3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo  odstąpienia od 
umowy w całości, bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy  do protokolarnego 
(częściowe/końcowy) odbioru przez Zamawiającego.  

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia: 

.................... . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za własne na zasadzie 
art. 474 kodeksu cywilnego. 

§ 6 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
1) za zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (w części której 

dotyczy) określonego w § 7, za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu o którym 
mowa w §3, 

2)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 (w części której dotyczy), 

3)  za zwłokę w wykonywaniu przeglądów i napraw serwisowych 1 000 zł  wynagrodzenia brutto 
licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,  

4)  za zwłokę w reakcji serwisu, w wysokości 1 000 zł wynagrodzenia brutto licząc za każdy dzień 
zwłoki ponad termin określony w umowie, 

5)  za zwłokę w usunięciu usterki, w wysokości 1 000 zł wynagrodzenia brutto licząc za każdy 
dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, 

6) za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego 1 000 zł wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, 

2. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po 
uprzednim wezwaniu do zapłacenia kary.  

3. W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony zgodnie z art. 436 
pkt 3 Ustawy Pzp wynosi 20% wartości brutto umowy. 

5. Zamawiający oprócz zdarzeń wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od 
umowy w przypadku: 
1) niezrealizowania dostaw sprzętu w terminie o którym mowa w §3 (w części której dotyczy) 
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) wykonawca rozwiązał firmę lub utracił prawo do prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie objętym niniejszą umową. 

6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej  należy wykonać  w ciągu 30 dni od dnia 
zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawy do odstąpienia od umowy po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Odstąpienie musi zawierać uzasadnienie i nie 
pozbawia Zamawiającego prawa  do naliczenia kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty 
wynagrodzenia za dostawy, które zostały zrealizowane do dnia odstąpienia. 

§ 7 
1. Należność z tytułu realizacji umowy określono w oparciu o złożoną ofertę i ustala się ją na kwotę 

netto ....................., brutto .............. (słownie .................................... /100) (w części nr ………… 
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy). 

2. Należność będzie płatna w terminie do 30  dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania na fakturze 
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pozycji zgodnie z formularzem cenowym dotyczącym przedmiotu umowy (pozycje z części której 
dotyczy).  

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół końcowy odbioru, o którym mowa w § 3  
niniejszej umowy. 

4. Dopuszcza się zmianę ceny przedmiotu umowy jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki 
VAT. 

5. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa, przy czym cena jednostkowa netto nie ulega 
zmianie. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy -
Prawo zamówień publicznych.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenie takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a także dotyczą tj. : 

1) zmiany terminu (wydłużenie terminu realizacji) dostawy sprzętu w związku  z wystąpieniem 
okoliczności i zdarzeń, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili 
prowadzenia postępowania przetargowego (np. siła wyższa); 

2) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji 
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych związanych 
z realizacją przedmiotu umowy; 

3) konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zastaną narzucone warunkami umowy 
o dofinansowanie lub jej zmianami; 

4) zastąpienia przedmiotu umowy dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej 
umowy,  nowym przedmiotem umowy, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie 
posiadał przedmiot umowy będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku 
wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego przedmiotu umowy, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego nowego przedmiotu umowy nie ulegnie zwiększeniu; 

5) zastąpienia przedmiotu umowy dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej 
umowy, przedmiotem umowy o wyższej jakości, w przypadku zaistnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena 
wprowadzonego przedmiotu umowy  nie ulegnie zwiększeniu; 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany w niniejszej umowie, których nie można było przewidzieć w 

chwili wszczynania postępowania o zamówienie publiczne, spowodowanych: 

1) okolicznościami, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było 
przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy, 

2) przyczynami zależnymi od Zamawiającego, 

3) działaniem siły wyższej. 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 

pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
2) posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy. 
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4) przekaże obowiązek informacyjny osobom, których dane osobowe udostępnia w związku 

z realizacją niniejszej umowy w imieniu Udzielającego zamówienie, w zakresie ujętym  
w SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji, w przypadku wszelkich zmian,  oświadczeń  o nie 
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: 
rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
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związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1) 

§ 10 
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 

kodeksu cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia  z 
podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą 
podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem 
podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenia wierzytelności 
wynikających  z niniejszej umowy. 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.  
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Dostawcy. 
 
 
Załączniki do umowy : 
Formularz rzeczowy zał. nr 1 do umowy  
Formularz cenowy  
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