
 

 

 
ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 
www.szpital.wloclawek.pl; szpital_sekretariat@poczta.fm 

tel. 54 412 90 00 

Strona 1 z 8 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 

Załącznik Nr 1  

                                                      

 

UMOWA  NR  ………….. „PROJEKT”  

 

zawarta w dniu …….……..2017 r.  we Włocławku , pomiędzy : 

                                               

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, 

NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :  

 

………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

 

II. ……………………………………………………………………………………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod Nr VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr …………………………, NIP:…………………………… REGON : 

…………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez: 

 

 

W rezultacie dokonania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza 

Jerzego Popiełuszki we Włocławku wyboru w postępowaniu konkurencyjnym oferty Wykonawcy 

zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

 

[ P r z e d m i o t  u m o w y ]   

1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa dostawa, w tym sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego 4 szt. kotłów warzelnych o właściwościach i cechach określonych w ogłoszeniu o 

zamówieniu, a także w szczegółowej charakterystyce kotłów stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

2. Przedmiot  umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego i zamontowany przez 

Wykonawcę w ciągu … dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny: 

a) dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, 
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b) dostarczyć przedmiot umowy spełniający wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

c) dostarczenia przedmiotu umowy pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych 

producenta; 

d) dostawy przedmiotu umowy wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, 

będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, 

zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia; 

e) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy oryginalnej dokumentacji związanej z 

przedmiotem umowy, a w przypadku gdy niniejsza dokumentacja jest obcojęzyczna wraz 

z tłumaczeniem na język polski; 

f) dostarczenie nie później niż w terminie dostawy kompletnej dokumentacji technicznej 

przedmiotu umowy, w tym (jeśli jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa): 

aktualnych wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów, autoryzacji producenta dla 

sprzedaży i serwisu, deklaracji zgodności producenta lub innych dokumentów 

potwierdzających , że towar jest dopuszczony do odbioru i używania, a także certyfikatów 

CE, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa oraz szczegółowych instrukcji 

obsługi w języku polskim, a ponadto innych dokumentów jeżeli są wymagane przez 

Zamawiającego; 

g) zapewnienia zgodności numerów serii przedmiotu umowy oraz innych związanych z tym 

informacji na protokole odbioru, fakturze oraz innych dokumentach związanych z 

dostawą; 

h) przetransportowania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, w tym pokrycia 

kosztów transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz kosztów 

ubezpieczenia na czas transportu; 

i) udzielania Zamawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek 

związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem przedmiotu umowy; 

j) wykonać prace montażowe niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy; 

k) uruchomić przedmiot umowy oraz sprawdzić poprawność jego funkcjonowania; 

l) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego z zakresu prawidłowej obsługi, 

eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, (w szerszym zakresie jeśli taka określa 

specyfikacja techniczna),  

m) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru; 

n) udzieli gwarancji na okres …. od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

 

§ 2 

[ dokumenty] 

1. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z poniższymi dokumentami: 

a) karta gwarancyjna, 

b) opis sposobu mycia, dezynfekcji i konserwacji, 
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c) instrukcja obsługi w języku polskim (2 szt.) 

2. Karta gwarancyjna musi zawierać wyszczególnienie autoryzowanych punktów serwisowych 

Wykonawcy w Polsce (co najmniej jeden). 

3. Instrukcje obsługi w języku polskim należy dostarczyć w liczbie 2 szt. na każdą rzecz danego 

rodzaju. Wykonawca nie musi dostarczać jednak więcej niż łącznie 6 szt. instrukcji dla jednego 

rodzaju rzeczy.  

4. Karta gwarancyjna zawiera warunki gwarancji określone w § 5. Karta gwarancyjna nie może 

zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż postanowienia umowy.  

 

§ 3 

[ organizacja dostawy ]  

1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1 i 2 wraz ze szkoleniem w terminie 

[...]dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy drogą 

elektroniczną na adresy osób wskazanych w ust. 8. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

4. Realizacja obowiązków Wykonawcy potwierdzona będzie protokolarnie przez Strony.  

5. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy niepełnej (np. nie zawierającej wszystkich 

elementów lub kompleksowej dokumentacji),  częściowo wadliwej, nieodpowiedniej jakości lub 

o nieprawidłowych właściwościach. 

6. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady, usterki lub innego braku 

Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Ze strony Zamawiającego do wyznaczenia terminu, dokonania odbioru i innych czynności 

związanych z odbiorem upoważnieni są: Kierownik Działu Technicznego- Krzysztof Płóciennik 

tel 54 412 94 44, kom. 793 800 251,  e-mail: kplociennik@szpital.wloclawek.pl lub osoba 

upoważniona. 

8. Wykonawcę  w kwestiach związanych z przekazaniem umowy reprezentuje 

…………………………. tel. …………………………, faks: ………………….. 

 

§ 4 

[miejsce spełnienia dostawy]  

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego-Kuchnia Szpitalna. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w ustalonym z Zamawiającym dniu 

tygodnia w godz. 800 - 1400, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do 

punktu wskazanego przez Zamawiającego, mieszczącego się w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 

49, 87-800 Włocławek. 
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§ 5 

[wartość umowy]  

1. Cena z tytułu realizacji przez Wykonawcę obowiązków ustawionych w umowie określa Formularz 

ofertowy stanowiący załącznik nr 2.   

2. Ogólna łączna i nieprzekraczalna wartość umowy ( część 1, 2 ,) zapis zostanie odpowiednio 

zmodyfikowany p wyborze najkorzystniejszej umowy) : 

wartość netto : ……………………, (słownie: 

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

wartość brutto : ……………………., (słownie: 

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

3. Cena przedmiotu umowy zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami 

prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w 

szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na 

czas transportu.  

 

§ 6 

[warunki gwarancji i rękojmi]  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, 

odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o przetargu,  szczegółowej charakterystyce 

kotłów, a także niniejszej umowie oraz nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony. 

2. Wykonawca udziela …………… miesięcznej, pełnej gwarancji na przedmiot umowy oraz 

wykonane prace montażowo- instalacyjne. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania 

protokołu odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na swój koszt wszelkie przeglądy dostarczonego 

przedmiotu umowy wymagane przez jego producenta lub Wykonawcę w okresie gwarancji 

określonym w ust. 2.  

4. Wykonawca wskazuje nr faksu …………………………………….e-mail 

…………………………………………na który Zamawiający może dokonać zgłoszeń ujawnionych 

wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem …………………………...  

5. Numer faksu wskazany w ust. 4 czynny jest u wykonawcy 24 h na dobę. W przypadku braku 

możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy 

określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego. 

6. Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: 

- 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; 

7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 

niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

8. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady Wykonawca: 

a) usunie wadę, albo 

b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustalona przyczynę wystąpienia wady oraz 
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uzasadnienie- brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za 

uznanie odpowiedzialności za wadę.  

9. Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym 

samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do 

następnego dnia roboczego. 

10. Odmowa usunięcia wady może nastąpić w przypadku tylko wyłącznie gdy wada wynika z winy 

Zamawiającego. Domniema się, że ujawniona wada wynika z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

11. Nieprawidłowe działanie lub jego brak osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada 

może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli ich 

zachowanie w sposób istotny i oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania 

przeciętnego dorosłego człowieka). 

12. Usunięcie wady w okresie  gwarancji może polegać na: 

a) naprawie rzeczy, 

b) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy, 

c) zmianie oprogramowania rzeczy, 

d) wymianie całej rzeczy na nową.  

13. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej rzeczy. 

14. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego 

elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 30 

dni.  

15. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta do 

dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.  

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi. 

17. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres ………..lat po upływie okresu 

gwarancji. Czas dostawy dla każdej części zamiennej po okresie gwarancji nie może przekroczyć 

14 dni.  

18. Przedmiot umowy jest objęty rękojmią.  

19. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych 

punktów serwisowych na terenie Polski……………………………………………… tel. ………… 

…………………………… 

§ 7 

 [rozliczenia]  

1. Podstawą do zapłaty za wykonanie umowy jest prawidłowo wystawiona faktura przez 

Wykonawcę.  

2. Dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisanie przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy.  
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3. Termin płatności wynosi 60 dni  od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może wystawić lub doręczyć faktury Zamawiającemu przed terminem wykonania 

zamówienia określonym w siwz. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego 

na rzecz osób trzecich, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności prawnych z 

osobą trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające z umowy, w 

tym przejęcie długu Zamawiającego przez osobę trzecią, przystąpienie do długu Zamawiającego 

przez osobę trzecią, poręczenie przez osobę trzecią za zobowiązania Zamawiającego 

 

§ 8 

[osoby do kontaktu]  

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji 

niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest ………………………………… tel. 

……………………………… lub osoba zastępująca. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i 

sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Działu Technicznego- Krzysztof 

Płóciennik  tel. 54 412 94 44 lub osoba zastępująca.  

 

§ 9 

[gwarancja producenta]  

1. W przypadku, gdy przedmiot umowy lub jego część objęta jest gwarancją producenta (którym jest podmiot 

inny niż Wykonawca) Wykonawca obowiązany jest wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta 

/ich kopie oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające realizację uprawnień z gwarancji udzielonej 

przez producenta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest działać w sposób umożliwiający uzyskanie i zachowanie gwarancji producenta 

przez Zamawiającego. 

3. Niniejsze postanowienia nie mają wpływu na obowiązki Wykonawcy określone w § 6 niniejszej umowy.  

 

§ 10 

[reklamacje] 

1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego 

odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru 

– do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego 

towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 8 umowy, najpóźniej w dniu, w którym 

upływa 5 dni roboczych, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu 

dalszych 5 dni roboczych. 
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3. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową. 

4. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 11 umowy, po bezskutecznym 

upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia 

reklamacji. 

 

§ 11 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: 

1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zgodnego z wymogami wynikającymi z ogłoszenia o 

zamówieniu oraz umowy przedmiotu umowy  w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu 

dostawy, którego dostarczenie podlega zwłoce; 

2) za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w § 6 ust. 6 lub 7 niniejszej umowy  

w wysokości  0,5 % wartości brutto przedmiotu dostawy, którego dotyczy zwłoka; 

3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wartości brutto niewykonanej części umowy. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 

zapłaty. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Powyższe kary umowne mogą w stosownych sytuacjach podlegać kumulacji.  

 

§ 12 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń 

wniesionych na piśmie w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, 

terminowości dostawy, jakości dostarczonego przedmiotu umowy, usunięcia wad przedmiotu 

umowy). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie 

poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z 

paragrafem poprzedzającym. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przeciągu 30 dni od dnia w którym powziął informacje o 

zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy.  
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§ 13 

[forma zmiany umowy] 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

[ postanowienia końcowe]  

1. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. 

poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020) oraz Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 

20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 876 z późn. zm.) 

3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Sądem właściwym dla jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

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

Integralną część umowy stanowi: 

a) Załącznik nr 1 – szczegółowa charakterystyka kotłów 

b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

c) Załącznik nr 3 – ogłoszenie o zamówieniu 
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