
Załącznik nr 3
Projekt umowy NR....................../22

zawarta w dniu ………. 2022 r.1

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Maria Sikorska  –  Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a

firmą……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez: …………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie konkursu ofert (znak sprawy: FZ-312-9/II/22) na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w zw. z art. 114 ust. 
1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż sprzętu medycznego, w skład którego wchodzi:
Myjnia- Dezynfektor do narzędzi z wyposażeniem, sterylizatory parowe z wyposażeniem* 
(*niepotrzebne skreślić), zwanej w dalszej części umowy towarem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Zaproszenia, który stanowi integralną część umowy.
2. Dostarczony przez Wykonawcę towar musi być oznakowany, posiadać instrukcję użytkowania, opis 
wyrobu, etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania montażu oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia 
transportem na swój koszt i ryzyko, w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy 
4. Strony za termin wykonania dostawy określają dzień złożenia podpisu przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę na protokole odbioru dostawy.

§ 2 Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt, której ważność rozpocznie się od daty odbioru 
urządzenia przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie usług serwisowych i udziela gwarancji na wykonane czynności 
serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Oferowane urządzenia mają być nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe i nieużywane, 
wyprodukowane w 2022r.
4. Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz wolne od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych. Urządzenia mają być kompletne, po zainstalowaniu gotowe do podjęcia 
działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą 
wykonawcy, na kwotę:
…............................... zł netto  w tym podatek VAT   8%: …………….………zł
…............................... zł netto  w tym podatek VAT  23%: ……………….….. zł
Łącznie: …………………… zł netto, (słownie: …...................................................................… złotych),
…............................... zł brutto (słownie: ….................................................................… złotych).

1 Zapis dotyczący daty zawarcia umowy należy usunąć w przypadku podpisania umowy podpisem elektronicznym.



2. Podstawą wystawienia faktury VAT oraz wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie protokół 
zdawczo – odbiorczy, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Termin płatności Strony ustaliły na 60 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.
4. Należność będzie przekazana przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze.
5. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu zapłaty przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą. 
Wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić od Zamawiającego odsetek ustawowych ani 
odszkodowania.

§ 4 Kary umowne
1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego 
w terminie określonym w § 1, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % 
wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, bądź odstąpienia 
Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli powstała z 
tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4.  W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, od wartości niezapłaconej 
faktury z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Zamawiający zastrzega prawo negocjowania odroczenia terminu płatności 
i wysokości naliczonych odsetek.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikającej z faktury VAT.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      § 5
1. W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 5 dni roboczych, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego.

§ 6 Gwarancja
1. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną gwarancję na zaoferowane urządzenia 
medyczne , którego ważność rozpocznie się od  dnia podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-od-
biorczego.
2. Wykonawca przed przekazaniem sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu:
a). dokumentację techniczno - ruchową,
b). instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej,
c). karty gwarancyjne wystawione przez producentów lub inny podmiot udzielający gwarancji dostarczone-
go wyposażenia medycznego.  Karty gwarancyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowie-
dzialności nieprzewidzianych w umowie zawartej z Wykonawcą,
d). paszport techniczny urządzenia,
e). wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywa-
nia tych czynności w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyro-
bach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),
f). wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych 
przez wytwórcę wyrobu, w razie zajścia sytuacji określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zhar-
monizowanymi z normami europejskimi.
4.Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego i technicznego (wytypowanego przez 
Zamawiającego) w zakresie: działania, obsługi, konserwacji każdego asortymentu dostarczonych urządzeń.- 
jeśli dotyczy.
5. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i przekazania ofero-
wanego wyposażenia medycznego do bieżącej eksploatacji.



6. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami gwa-
rancyjnymi, przeglądami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, transportem, dojazdami, za-
kwaterowaniem ponosi Wykonawca.- jeśli dotyczy.
7.Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odno-
towane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej lub paszporcie technicznym urządzenia.
8. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę prace w okresie gwarancji związane z przeglądami, serwisem, 
naprawą, wymianą części, demontażem, dostawą oraz montażem wyposażenia medycznego powinny być 
wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Ponadto powinny być potwierdzone każdora-
zowo odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia.- jeśli dotyczy.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością zale-
caną przez producenta. Zamawiający wymaga również dokonania przeglądu technicznego w ostatnim mie-
siącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu.- jeśli dotyczy.
10. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w skraj-
nych przypadkach poprzez wysyłkę na koszt Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym uzgod-
nieniu obu stron. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi w formie pisemnej, telefonicznie bądź mailowo na 
adres …..................................
11. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca odbierze 
uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego użytkownika po zakończonej naprawie 
na własny koszt i ryzyko.
12. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego pełną autoryzowaną obsługę serwisową 
przez uprawnioną jednostkę gwarancyjną oraz skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym dla oferowanego wyposażenia medycznego. Warunki obsługi serwisowej:
a). reakcja serwisu od zgłoszenia- max. do 48 godz. w dni robocze,
b). godz. pracy serwisu- dni robocze od godz. 8:00- 14:00,
c). reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godz. w dni robocze od zgłoszenia,
d). czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Pol-
ski  7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE.
e). każdy przestój powyżej 5 dni roboczych spowodowany niesprawnością wyposażenia przedłuża o czas 
przedłużającej się naprawy.
f). okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 6 miesięcy.
14. Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy równoważny na czas wykonywania usługi serwisowej przekracza-
jącej okres 7 dni kalendarzowych.- jeśli dotyczy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu/elementu Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny 
egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyj-
nych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiają-
cych pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego 
do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
16.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty instalacji urzą-
dzenia
17. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
18. Strony ustalają upływ okresu rękojmi na 3 miesiące po upływie okresu gwarancji.

§ 7 Zmiana umowy
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w 
sytuacji:
a). zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,
b). przekształcenia firmy, zmiany nazwy firmy, zmiany adresu firmy oraz zmian organizacyjnych 
Zamawiającego.
c). zmiany terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
d). zmiany terminu szkolenia pracowników w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e). zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
f). zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 
posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 
Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod 
warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
g). zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej 
jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, 
iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu



h). zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  do aktualnego 
stanu prawnego
i). obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 8 RODO
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), w tym w szczególności 
do:
a). ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b). przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c). zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d). zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez Zmawiającego 
oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e). niezwłocznego poinformowania  Zamawiającego o każdym  przypadku  naruszenia bezpieczeństwa 
danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym  postępowania jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. 
ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa 
Pzp”.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9
Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 
cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym 
upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie 
niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 11
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Jeśli Umowa jest sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym - datą zawarcia niniejszej Umowy jest data podpisu przez ostatnią ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA:
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