
 
UMOWA NR WSZ.DAT.SZP.262.2…………./ PROJEKT UMOWY 

 
   zawarta w dniu ……………………………… 

pomiędzy  
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS:0000017228, NIP:8361081857, 
REGON: 000657119 
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………….…………………………………………………………. wpisaną do  Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr ………………………………...,  NIP: ……………………….., REGON: …………………………………. 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………..… 
…………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”  
Wykonawca został wyłoniony   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie 
przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku  Prawo zamówień publicznych, znak postępowania: WSZ.DAT.SZP.261.2.126/2021 
 
§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wanny do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa zwanej dalej 

towarem lub produktem, której opis zawiera załącznik do niniejszej umowy - Formularz oferty wraz z 
załącznikiem- Parametry wymagane. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
 
a) Cena towaru: 
………………………….. zł  netto,  vat: …..% 
………………………….. zł  brutto (słownie: ……………………………………………………………….) 

 
§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1: 

a) jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych, 
b) jest kompletny, w pełni sprawny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i 

inwestycji po stronie Zamawiającego, 
c) jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego ofertą,  
d) odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej oraz nie może ze względu na 

technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 
e) wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu instrukcje w języku polskim,   dotyczące: 

obsługi,  konserwacji i dezynfekcji oraz karty gwarancyjne  przedmiotu zamówienia. 
2. Zamówiony towar dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. St. Rybickiego w Skierniewicach  w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
4. Dostawa przedmiotu  zamówienia  zostanie  potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli stron bez zastrzeżeń. 
5. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać w szczególności:  

a) przedmiot dostawy; 
b) wartość i datę dostawy; 
c) potwierdzenie kompletności dostawy, instalacji/montażu, uruchomienia, 
d) informację o przekazaniu dokumentów (karta gwarancji, instrukcja obsługi). 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorczych przedmiotu zamówienia  stwierdzone zostaną okoliczności 
uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je 
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Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający przerwie czynności odbiorcze, 
a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie 24 h (dotyczy dni 
roboczych). 

7. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru, a Zamawiający wznowi czynności odbiorcze. 

8. Należyte wykonanie umowy obejmuje instalację i uruchomienie wanny w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Z instalacji i uruchomienia zostanie sporządzony protokół, który łącznie z protokołem 
zdawczo-odbiorczym będzie podstawą do wystawienia faktury. 

 
§ 3 
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego oraz protokołu z instalacji i 
uruchomienia. Zapłata nastąpi w 3 równych ratach. Termin płatności I raty wynosi 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury, termin płatności  II raty wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, termin płatności  III raty wynosi 90 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 

2. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod 
względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w nich danych, zostanie niezwłocznie przez 
Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na 
nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej/wraz z prawidłowym zestawieniem.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i 

odprowadzenia podatku. 
5. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze: datę zamówienia cząstkowego, numer Umowy nadany 

przez Zamawiającego, której dotyczy wystawiona faktura oraz termin zapłaty wynikający z Umowy. 
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania 

zapłaty przez Zamawiającego odsetek, stosownie do obowiązujących przepisów za każdy dzień zwłoki. 
 
§ 4 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie  do 15 stycznia 2022 roku. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest   ………………………………….…………….., tel.: ………………………….., 

e-mail: ……………………………………………. 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………..………………………………….., 

 
 tel.………………………………………, e-mail:………………………………….  

 
§ 5 
1. Wykonawca udziela …  miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od dnia uruchomienia wanny. 
2. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych urządzenia i winny  uwzględniać 

postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych, 
warunków gwarancji i szkoleń do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3. Dopuszcza się dwie  naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w 
urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po których całe urządzenie zostanie 
wymienione na nowe. 

4. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w 
eksploatacji – 3 dni robocze. 

5. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu:…………………….  
 
lub adres e-mail .................................................................. Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-16. Zgłoszenia poza wymienionymi godzinami będą przyjmowane w następnym dniu 
roboczym. 

6. Czas reakcji serwisu wynosi  48  godzin  liczony od momentu zgłoszenia naprawy/awarii. 
7. Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji działania (naprawy, przeglądy, aktualizacje, konserwacje itp.)  

muszą zakończyć się szczegółowymi protokołami. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym  

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
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9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy 
sprzedaży za wady całego  przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu dochodzenia roszczeń 
(umowna gwarancja/ rękojmia kodeksowa).    

10. Za działania firm serwisowych wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

 
§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w 

wysokościach: 
a) w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
b) za dostarczenie towaru z wadami – w wysokości 100,00 zł  za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego 

towaru na zgodny z zamówieniem, 
c) za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem co do ilości i 

jakości – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie 

od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości210 %  
niezrealizowanej części wartości umowy brutto,  
Odstąpienie od umowy będzie poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy. 

2. O nałożonych karach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 

ust. 2. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wierzytelnością wynikającą z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego wezwania do zapłaty. 
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w zakresie w jakim 

szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
6. Kary umowne nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli szkoda, która została wyrządzona 

Zamawiającemu, przewyższa wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych. 
8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę 

wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły 
przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił 
przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może 
przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie 
poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

 
§ 7 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. 
Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsz-skier.pl.  

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu związanym z realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 
także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz 
Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami 
danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o art. 74 Ustawy pzp. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacji umowy,  
a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania,  
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a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
przy czym: 
a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, 

której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 
10. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 

 
§ 8 
1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do 

polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, miejscowo właściwym będzie sąd 
powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą obowiązywanie art. 552 k.c. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 
§ 2 ustawy k.c.  

4. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na 
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela 
Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 
54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron.  

 
 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy 
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