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UMOWA nr ………. (wzór) 

 

Zawarta w dniu ...................r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji                 i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

zwanym dalej „ Zamawiającym „  

a  

 

……………………………………………………… ,wpisaną do …………….…………. 

reprezentowaną przez: 

 

1.    ............................................................................. ,  

zwaną dalej „Wykonawcą „ 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na sukcesywną dostawę leków w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania 

parownik o nazwie ...........................................................................................................................  w 

ramach zadania obejmującego swym zakresem dostawę gazów oraz dzierżawę parownika ( Pakiet 6 

poz. 3 formularza asortymentowo-cenowego) , zwanego dalej urządzeniem. 

2. Strony ustalają , że wartość urządzenia wynosi ………………………PLN  brutto ( słownie : 

………………………………………………………………………………………………………….). 

3. Wykonawca oświadcza, iż urządzenie stanowi  jego własność.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest dobrej  jakości, posiada 

wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz spełnia  normy obowiązujące dla tego rodzaju 

zamówień. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy przedłożyć powyższe dokumenty. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3                          
1. Wykonawca zobowiązuje się do : 

 1/ dostarczenia urządzenia transportem na własny koszt i ryzyko na Blok Operacyjny    

    znajdujący się w budynku Szpitala  przy  ul. Prusackiej 53-55 w Trzebnicy w terminie  do 7 dni  

    od daty zawarcia umowy, 

 2/ zainstalowania i uruchomienia urządzenia oraz do przeszkolenia personelu Zamawiającego  w  

     obsłudze urządzenia  w terminie wskazanym w pkt 1/  na  swój koszt,   

 3/ przekazania urządzenia Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, 

  4/ dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji  

      technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia, 

  5/ ubezpieczenia urządzenia w okresie obowiązywania umowy. 

 

2. Wykonawca  gwarantuje Zamawiającemu  prawidłową pracę wydzierżawionego urządzenia 

zgodnie z jego przeznaczeniem przez cały okres trwania umowy. W przypadku awarii urządzenia 
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trwającej  dłużej niż 24  godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zamiennego 

na czas naprawy dzierżawionego urządzenia  . 

3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni : 

1/ bezpłatne przeglądy konserwacyjne wraz z bezpłatną wymianą części zamiennych i 

eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji przez producenta. 

2/  bezpłatny serwis naprawczy urządzenia wraz z wymianą części zamiennych w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia uszkodzenia lub awarii przez Zamawiającego . 

 

                                                                             

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się używać urządzenie w sposób odpowiadający jego właściwościom                                 

i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i dobrą praktyką. 

2.Bez uprzedniej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz rozporządzać 

urządzeniem w jakikolwiek inny sposób na rzecz osób trzecich. 

3.Zamawiający zobowiązany jest zapewnić okresowe kalibracje (raz w roku) urządzenia oraz zgłaszać 

Wykonawcy w ciągu 24 godzin  awarie i uszkodzenia urządzenia .  

4. Wszelkie koszty eksploatacji, okresowych kalibracji (raz w roku) i napraw, w tym gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych lub nieobjętych gwarancją producenta urządzenia ponosi Wykonawca, chyba że 

uszkodzenie lub zniszczenie wynika ze złej eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego  lub 

działania osób trzecich, za które Zamawiający  ponosi odpowiedzialność. 

5. Po zakończeniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić urządzenie Wykonawcy w stanie 

nie pogorszonym . Zamawiający nie ponosi jednak  odpowiedzialności za zużycie urządzenia będące 

następstwem prawidłowego używania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest odebrać aparat na swój koszt w terminie 14 dni od zakończenia 

umowy. 

 

§ 5 

1.Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy czynsz dzierżawny  miesięcznie w wysokości 

............. zł netto: ....................... + VAT = ........................ zł  brutto 

2.Zapłata należność za dzierżawę będzie następować  po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury 

wystawionej po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego  , przelewem na rachunek Wykonawcy 

nr:...............................................................................w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego . 

3. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się   

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - wysokości trzykrotnego czynszu dzierżawnego, o 

którym mowa w §5 ust. 1 

      b. w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia urządzenia lub/i zainstalowania lub/i  

         uruchomienia lub/i przeszkolenia personelu Zamawiającego  - w wysokości 10% wartości  

         miesięcznej dzierżawy brutto urządzenia za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z należności wynikających z faktur VAT, wystawionych przez 

Wykonawcę.  

3.  

                                                                              § 7 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  w 

następujących przypadkach:  
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a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do 

niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ( 

zmianie ulegnie jedynie  kwota podatku VAT) ,  

3.  Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę 

występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej 

zmiany. Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ 

zmiany na wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe z jego winy wskutek 

wykonywania dostawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o powstałych szkodach i 

na własny koszt usunąć skutki szkody. 

 

§ 10 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w przypadkach: 

   1) Jeżyli Wykonawca nie dostarczył lub/i nie zainstalował lub/i  nie uruchomił urządzenia 

określonego w § 1 niniejszej umowy lub/i nie przeszkolił personelu Zamawiającego w obsłudze 

w/w urządzenia w terminie określonym w  §3 umowy, 

   2) rażącego naruszenia postanowień umowy, wynikających z § 3 i 4 niniejszej umowy . 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz                       

z uzasadnieniem. 

3. Oprócz przypadków przewidzianych w §10 ust.1 i 2 umowy, Zamawiający może odstąpić                    

od umowy w następujących przypadkach: 

1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego                       

z jakiejkolwiek przyczyny, 

2) z tych samych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie podpisania 

bądź  wygaśnięcia umowy na 2015, i/lub 2016   z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie za okres dzierżawy urządzenia na dzień odstąpienia od umowy, bez prawa do  

dochodzenia odszkodowania. 

§ 11 

1. SIWZ i oferta Wykonawcy  stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody podmiotu, który utworzył 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

§ 12 

 

1. Umowę niniejszą strony zawierają od dnia .................. r. do dnia …….r. 

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

Cywilnego i  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 

poz. 907 ze zm.) 
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3.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane 

przez Sąd  miejscowo właściwy  dla  siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1- SIWZ, 

Nr 2- Oferta Wykonawcy. 


