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Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego 

 
 

Umowa nr ………………. – wzór 

 

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza, 62-872 Godziesze Małe, samodzielny 

publiczny zzoz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000001953, NIP 968-06-65-587, reprezentowanym przez: 

………………….. -  …………. 

przy udziale …………………… -  …………. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………….. 

zwanym w dalszej treści umowy dalej WYKONAWCĄ. 

 

 

 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do kompostowania odpadów spożywczych dla 
Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, szczegółowo 
opisanego w  zapytaniu ofertowym 

2. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
rozruchu i sprawdzenia urządzenia zgodnie z wymogami producenta i przeszkolenia personelu 
placówki w jego obsłudze i konserwacji.  

3. Przedmiotem dostawy jest urządzenie fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób trzecich. 
Rok produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia nie może być wcześniejszy niż 2022.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie odpowiadać standardom 
jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, będzie wolny od wad 
materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych. 

5. Przedmiot umowy dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym transportem, 
lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  

6. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego w Wolicy 113, 62-872 Godziesze Małe, do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego wraz z wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego w osobie Michał 
Kardoliński tel. ……………………….. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zamontować, uruchomić oraz przekazać przedmiot umowy, o 
którym mowa w § 1 w stanie gotowym do użytku Zamawiającego w terminie max do 10 dni od 
dnia zawarcia umowy, tj. do ……………….r.    
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3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem niezbędnych instrukcji w języku 
polskim, certyfikatów CE/deklaracji zgodności, kart gwarancyjnych zainstalowanego wyposażenia 
oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

4. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego, poprzedzonego uruchomieniem przeprowadzonym w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiający 
uprawniony będzie według swojego wyboru do: 
1) odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek, 
2) odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i 
usterek. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w 
zakresie użytkowania i konserwacji dostarczonego urządzenia. 

7. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy spoczywają na Wykonawcy. 
 

 
§ 3 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie: …… zł netto (słownie: ………) a 
wraz z należnym podatkiem VAT …..% w wysokości …………. zł, w kwocie ……… zł brutto (słownie: 
……………………….).  

2. Wynagrodzenie ustalone wg ust. 1 ma charakter stały, jest niezmienne przez cały czas trwania 
umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 
przez Wykonawcę na  wystawionej przez niego fakturze. 

4. Uiszczenie zapłaty nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od 
daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości: 

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wady - kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od 
umowy w wysokości 20 % wartości umowy brutto. Karę tej samej wysokości Wykonawca uiści w 
sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto o której mowa w § 3 ust. 1 

4. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca  wyraża 

nieodwołalnie zgodę. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym obowiązku wynikającego 

z umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………….. miesięcznej gwarancji jakości na 
dostarczone urządzenie. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru  przedmiotu umowy. 
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3. Gwarancja obejmuje  bezpłatne przeglądy zalecane lub wymagane przez producenta, oraz 
usunięcie awarii, wad i usterek m.in.: czas i koszty dojazdu serwisanta; pracę serwisu; oględziny 
i diagnostykę urządzenia; naprawę; wymianę części zamiennych, materiałów i elementów 
zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie 
bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi 
serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie 14 od dnia zgłoszenia. W razie gdy to nie 
nastąpi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić u Zamawiającego urządzenie 
zastępcze o porównywalnych parametrach pod rygorem zapłaty kar umownej wskazanej w § 4 
ust. 1 pkt.2) 

5. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju urządzenia z powodu awarii, który upłynął 
od dnia  zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili  usunięcia  awarii  potwierdzonego protokołem  
odbiorczym  sporządzonym  przez  pracownika Zamawiającego oraz uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia 
(wymiana, naprawa itp .). Jeżeli w okresie gwarancji dany element urządzenia ulegnie 
uszkodzeniu więcej niż 3 razy Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę serwisową po upływie okresu udzielonej 
gwarancji za ceną nie większą niż ustaloną w obowiązującym cenniku: minimalna obsługa 
serwisowa powinna być dostępna do 8 lat od daty dostawy urządzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zapas części zamiennych przez okres min. 8 lat  
 

 
§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne  

i prawne przedmiotu umowy zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z wynikających  

z gwarancji.  

2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu  cywilnego.  

 
 

§7 
1.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu umowy o dłużej niż 14 dni, 

2) wykonania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z 

uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego pomimo dokonanego wezwania do zmiany 

sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.  

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie 

Zamawiającego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z  

tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

 
 

§ 8 
Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej 
ustaniu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 
przepisami 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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych. 

 
 
    § 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony umowy zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

 
 

 
 
 
………………………………..       ……………………………………. 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 


