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ZAŁĄCZNIK NR 4 
UMOWA 

 
zawarta w dniu …………2018 r. pomiędzy: 

 
……………………………………………………….., z siedzibą w ………………………………….  
ul. ………………… wpisaną do …………………………………. pod numerem…………………… 
NIP: …………………………….., REGON ……………………….. 

reprezentowaną przez ……………………………………,  
zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ” 

a   
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, 
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 NIP 788-
199-54-68, REGON 302487468,  

reprezentowaną przez ……………………………………………,  
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w 
trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
 
1. Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej zautomatyzowanego zestawu pionowych komór 

dyfuzyjnych Franza do badania uwalniania i przenikania substancji leczniczych z półstałych postaci leku 
(kremy/maści/żele) wraz z montażem, zwanej dalej również „komorą”. 

2. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania komory oraz przeszkolenia 
pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania. Szkolenie w zakresie obsługi 
komory obejmuje 4 dni robocze, w tym 2 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia komory. 

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – 
stanowiącym ofertę Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opatrzone znakiem sprawy: 
RCZ_1.2/7/2018. 

 
§ 2. 

W ramach niniejszej umowy:  
 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do dostarczenia, 

rozładowania, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia. 
2. Miejsce dostawy i montażu: Budynek Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, ul. Na 

Kępie 3 
3. Strony umowy ustalają ostateczny termin wykonania umowy na dzień …………… 2018 roku.  
4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, na podstawie protokołu 

odbioru, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie. 
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru, Zamawiający odmówi podpisania 

protokołu odbioru do czasu dostarczenia komory wolnej od wad, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy karty gwarancyjne na dostarczoną komorę, 
instrukcje obsługi oraz certyfikaty. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony 
Zamawiającego są: …………………………..…………………………………. 
Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru ze strony Wykonawcy 
są: …..…………………………………. 
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§ 3.  
1. Cena należna Wykonawcy za należyte i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 umowy została ustalona w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach 
prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: 
RCZ_1.2/7/2018) na kwotę ……………. netto (słownie: …………………. złotych). Cena zostanie 
podwyższona o należny podatek od towarów i usług VAT.  

2. Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1 
3. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku 

………………….., o numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, zawierającą określenie cech indywidualnych przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi 
formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy.  

4. Termin zapłaty faktury do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 7. 
 

§ 4 
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego. 
2. Wykonawca udziela na dostarczoną i zamontowaną komorę …….. miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 
3. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w § 2 ust. 6. 
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z komory niezgodnie z przeznaczeniem, 

uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania oraz w wypadku nieprzestrzegania reguł 
eksploatacji określonych w instrukcji obsługi. 

 
§ 5 

1. W ramach udzielonej gwarancji na dostarczoną i zamontowaną komorę Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego corocznego serwisowania komory oraz przeglądu technicznego w ostatnim roku udzielonej 
gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań prowadzących do naprawy, w ciągu ……… godzin od 
momentu zgłoszenia wystąpienia awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie działań prowadzących 
do naprawy komory, Zamawiający rozumie działanie Wykonawcy pozwalające minimum na ustalenie 
przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd serwisanta lub też konsultacja telefoniczna/faksowa pozwalająca na 
stwierdzenie przyczyny awarii/wady). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy komory, jednak nie później niż w terminie 
6 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii, z zastrzeżeniem ust. 3. 

4. W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad elementu komory lub też całej 
komory, a Wykonawca wykaże, że dostarczenie elementu lub też całej komory jest niemożliwe w terminie, o 
którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych od niego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
naprawy lub też wymiany na nową całą komorę w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później w 
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, za pomocą 
faxu lub poczty elektronicznej: adres: ___________________ nr tel./fax: __________________ adres email: 
_____________ 

2. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu mailem, na adres 
kierownik@rcz-zbaszyn.pl fakt jego otrzymania.  

 
  



 

3 
 

§ 7 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po zrealizowaniu całości 

przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy i przeprowadzeniu szkolenia osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy z wyprzedzeniem, co 
najmniej 3 dni roboczych. 

3. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzono wady, za które odpowiada Wykonawca i które 
uniemożliwiają bezpieczną i zgodną z prawem eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych usunąć wady w dostarczonej 
komorze wskazanych przez Zamawiającego i zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia audytu 
potwierdzającego fakt naprawy. 

5. Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu umowy nie mogą być 
podstawą odmowy dokonania odbioru prac. 

6. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr 
5 do Umowy, wyszczególniającego wszystkie dostarczone elementy wyposażenia oraz wykonane usługi. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. wykonania wszystkich prac będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i należytą starannością, 
b. usuwania stwierdzonych wad w okresie gwarancji, 
c. terminowej realizacji przedmiotu umowy, 
d. stosowania się, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do uzasadnionych sugestii lub żądań 

Zamawiającego, o ile ich spełnienie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów, praw osób 
trzecich, zasad sztuki lub technologii, dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, 

e. niezwłocznego informowania Zamawiającego o niemożności zastosowania się do jego sugestii lub 
żądań, z jednoczesnym podaniem przyczyny, 

2. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się do współdziałania i podejmowania odpowiednich starań w 
celu uniknięcia przeszkód w realizacji Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a. posiada stosowane atesty i certyfikaty,  
b. przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących dla przedmiotu umowy w 

odpowiednich przepisach prawa polskiego i unijnego   
c. przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami BHP,  
d. zapewni poprawność merytoryczną oraz najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy,  

 
§ 9 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  

2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w §5, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień 
przekroczenia terminu.  

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania Zamawiającemu 
lub też gdy nie będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu 
Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy najpóźniej do dnia 30.05.2018 roku.  

4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do 
żądania naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w zakresie, w jakim szkoda ta 
przekracza wysokość kary umownej.  
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§ 10 
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie 

wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.  
2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga 

stronę Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do 
celowości dalszej realizacji Umowy. 

 
§ 11 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością drugiej 
Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, 
uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 
 
 

 
   ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Oferta przedstawiona przez Wykonawcę w ramach postępowania o zamówienie publiczne. 
2. Specyfikacja techniczna komory załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3. 
4. Zapytanie ofertowe (znak sprawy: RCZ_1.2/7/2018). 
5. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 


