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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego PCMG/ZO-13/2021 
 

UMOWA /WZÓR/ 
 

Po zmianach w dn. 12.08.2021r. 
 

Na świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych dla 

pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego 

w Grójcu spółka z ograniczona odpowiedzialnością. 

 

Część nr ……… - ………………………………………………………………. 

 

Zawarta w dniu …………………..………………… pomiędzy: 

 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10), wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą NIP 797-201-92-61 i REGON 

142203546, reprezentowanym przez: 

 

 

Joannę Czarnecką - Prezes zarządu 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) 

 

a  

 

……………………………………...………… z siedzibą w …………………………….. ………., działającą w oparciu o 

wpis do ………………………., pod numerem………………………….., reprezentowaną przez : 

 

…………………………………………………………………………………… 

(zwaną dalej “Wykonawcą”) 

 

wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień 

publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019). 
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Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,  

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych dla pogwarancyjnej 

aparatury i sprzętu medycznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego przeznaczonego 

do przeprowadzenia jednorazowych przeglądów technicznych, został określony szczegółowo  

w  Załączniku nr 1  do niniejszej umowy. 

2. 2. Pod pojęciem przeglądu technicznego rozumie się: 

1) wykonanie wszelkich czynności serwisowych, których zakres określają zalecenia 

producenta danego urządzenia w tym wymiana części zużywalnych przewidzianych przez 

producenta w procedurze przeglądowej stosując części oryginalne lub ich zamienniki  

o parametrach technicznych nie gorszych niż oryginalne, fabrycznie nowe (nie używane), 

2) dokonanie wymiany dodatkowych elementów wskazanych przez użytkownika 

w formularzu cenowym.  

3) dokonanie kalibracji lub walidacji (jeżeli dotyczy), 

4) Potwierdzenie wykonania czynności serwisowych w karcie pracy lub innym dokumencie 

zatwierdzonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zawierający szczegółowy 

wykaz czynności oraz wykaz wszystkich wymienionych części zużywalnych zaleconych przez 

producenta w procedurze przeglądowej,  

5) dokonanie wpisu do paszportu technicznego przeglądanego urządzenia , 

6)  wystawienie orzeczenia technicznego (certyfikatu jakości i bezpieczeństwa) 

dopuszczającego urządzenie do dalszej eksploatacji, 

7) przekazanie w formie pisemnej informacji n/t stanu technicznego osprzętu wielorazowego 

użytku współpracującego z badanym aparatem (jeżeli dotyczy), wraz ze wskazaniem  

potrzeby jego wymiany podając: nr katalogowy, fachowe nazewnictwo, orientacyjną cenę. 

3. W przypadku stwierdzenia usterki badanego aparatu, uniemożliwiającej dopuszczenie 

go do dalszej eksploatacji w ramach wykonanego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na wykonanie dodatkowych czynności serwisowych 

(z wymianą części włącznie) w celu jej usunięcia lub przedstawienie opinii o niemożliwości 

usunięcia usterki w związku z brakiem części zamiennych. 
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4.  W przypadku: 

a) akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej oferty o której jest mowa w pkt. 3, Wykonawca 

dokona jej realizacji w ramach odrębnego zlecenia. 

b) w przypadku otrzymania opinii o niemożliwości usunięcia usterki w związku z brakiem części 

zamiennych, Zamawiający odstąpi od realizacji usunięcia usterki.  

c) gdy będzie to nieopłacalne dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do rezygnacji z akceptacji oferty cenowej o której jest mowa w pkt. 3. 

Dla sytuacji określonych w pkt. b i c, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

za wykonanie diagnostyki urządzenia. 

5. Po wykonaniu wszelkich czynności serwisowych, przywracających sprawność urządzenia  

o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dokończy rozpoczęty przegląd techniczny zgodnie  

z procedurą, w celu dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji i otrzymania z tego tytułu 

wynagrodzenia.  

6. Przeglądy techniczne powinny być wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 

potrzeby przeprowadzenia czynności serwisowych urządzenia w siedzibie Wykonawcy, 

Wykonawca  zobowiązany jest do zabrania i ponownego dostarczenia urządzenia do siedziby 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za przegląd. 

7. Ustala się maksymalny … dniowy (dni robocze) termin realizacji przeglądów, licząc od daty 

otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie świadczył usługi dotyczące przeglądów w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 

20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 175), w tym o zapis art. 90 

ustęp 5 tejże ustawy, tj.: 

 1) dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, 

częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;  

 2)  posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób 

zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania 

czynności,  

 3) zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe. 

9. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana każdorazowo 

po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku zawierającego zryczałtowany koszt usługi oraz       

n/w załączniki: 

1) karta pracy lub inny dokument zawierający szczegółowy wykaz czynności oraz wykaz 

wszystkich wymienionych części zużywalnych zaleconych przez producenta w procedurze 

przeglądowej, 
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2) orzeczenie techniczne (certyfikat bezpieczeństwa), 

3) pisemna informacja dotycząca osprzętu wielorazowego użytku (jeżeli dotyczy), wraz 

ze wskazaniem potrzeby jego wymiany podając: nr katalogowy, fachowe nazewnictwo, 

orientacyjną cenę itp. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości urządzeń wyszczególnionych w opisie 

przedmiotu zamówienia podlegających przeglądom w n/w przypadkach: 

a. wycofania urządzenia z eksploatacji przed dniem podpisania umowy przeglądowej, 

b. gdy zajdzie zdarzenie kradzieży lub zniszczenia urządzenia ujętego w wykazie. 

c. rezygnacji z naprawy urządzenia które nie spełnia warunków przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym przeglądu technicznego w przypadku gdy będzie to nieopłacalne dla Zamawiającego.  

11.  Integralną część umowy stanowi wybrana oferta.   

12. Wykonawca będzie świadczył usługi dotyczące przeglądów przy użyciu własnej aparatury 

kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów. Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać 

aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia. 

 

§ 2. 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest 

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

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest ……………………………, nr faxu i 

e-mail, na które będą przesyłane zlecenia: …………………………………………………… 

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym 

wykonaniem przeglądów technicznych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z posiadaną 

wiedzą w tym zakresie w oparciu o instrukcje eksploatacyjne aparatury i dokumentacje 

techniczno-ruchową.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd w ciągu ……. dni roboczych, licząc od daty 

otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego. Za dzień roboczy rozumie się każdy dzień 

tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych 

od pracy.  
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4. Zlecanie przeglądów odbywać się będzie w formie pisemnej faxem lub emailem. 

5. Gotowość do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zgłosić uprawnionemu 

przedstawicielowi Działu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnemu – telefonicznie lub 

e-mailem.  

6.   Wszystkie używane w przedmiocie zamówienia materiały i części zamienne powinny być nowe  

i posiadać wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza 

również części rekondycjonowane o jakości technicznej i parametrach co najmniej takich 

samych jak zamontowane oryginalne. 

7. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykonuje przy użyciu własnych narzędzi,  aparatury 

kontrolno-pomiarowej i materiałów.  

8. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, do przedstawienia aktualnych 

świadectw legalizacji lub sprawdzeń aparatury kontrolno-pomiarowej. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej współpracy w trakcie realizacji 

postanowień niniejszej umowy, w szczególności do dołożenia niezbędnych starań zmierzających 

do umożliwienia Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru i sprawdzenia wykonanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, potwierdzając odbiór podpisem przez bezpośredniego użytkownika lub 

osobę upoważnioną z Działu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego w karcie pracy lub 

innym dokumencie zawierającym szczegółowy wykaz czynności oraz wykaz wszystkich 

wymienionych części zużywalnych zaleconych przez producenta w procedurze przeglądowej. 

 

§ 5. 

 Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

 

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna 

przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze złożoną ofertą, część robót objętych 

umową Podwykonawcy:  

1)Firmie…………………. z siedzibą ………. NIP ………………, nr konta bankowego 

………………………………………,  w zakresie ……………………………………………………………………………  

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań   wynikających 

z niniejszej umowy. 
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3.   Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są 

wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4.  Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, 

aby wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.  

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania  swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy, elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz 

wynagrodzenie. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 

przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.  

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.  

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca w 

terminie 7 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu 

dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu prac objętych w fakturze lub 

rachunku Wykonawcy.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty 

bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub gdy suma 

wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 5% 

wartości umowy. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę, 

 

§ 6. 

Gwarancja jakości, rękojmia 

 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności serwisowe jak i wymienione  

w ich trakcie części zamienne są wolne od wad fizycznych. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji (jeżeli dotyczy) na dodatkowo wymienione elementy wskazane  

w formularzu cenowym na okres (minimum 6 miesięcy) …..., liczony od dnia dokonania odbioru 

przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji usług w ramach 

niniejszej umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 

Termin realizacji umowy 

 

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

§ 8. 

Wartość umowy, zapłata ceny  

 

1. Wartość umowy wynosi ………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………), 

w tym podatek VAT  …. %, wartość netto wynosi ………….…… zł (słownie: ………………………………….), 

przy czym: 

2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana każdorazowo na podstawie 

karty pracy lub innego dokumentu zawierającego szczegółowy wykaz czynności oraz wykaz 

wszystkich wymienionych części zużywalnych zaleconych przez producenta w procedurze 

przeglądowej, zatwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wg stawek 

określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Ceny netto jednorazowych przeglądów sprzętu objętego niniejszą umową, określone  

w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy.  

4.  Podstawa wystawienia faktury lub rachunku: 

1) karta pracy lub inny dokument zawierający szczegółowy wykaz czynności oraz wykaz 

wszystkich wymienionych części zużywalnych zaleconych przez producenta w procedurze 

przeglądowej, 

2) orzeczenie techniczne (certyfikat bezpieczeństwa) lub ofertę cenową na usunięcie usterek 

(w przypadku braku możliwości dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji). 

3) pisemna informacja dotycząca osprzętu wielorazowego użytku (jeżeli dotyczy), wraz 

ze wskazaniem potrzeby jego wymiany podając: nr katalogowy, fachowe nazewnictwo, 

orientacyjną cenę itp., 

4) dokonanie odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 
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5.  Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur 

oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego 

PDF na adres poczty e-mail: sekretariat@pcmg.pl 

6. Zapłata ceny za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego na fakturze lub rachunku. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku 

VAT, a nr rachunku bankowego, który wskazany zostanie w treści faktury lub rachunku znajduje się w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu (min. 30 dni) ……… 

dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury lub rachunku przez 

Wykonawcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 8 ust. 7, przez 

Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.  

9. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich. 

 

§ 9. 

Zmiana stron umowy 

 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw 

 i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.  

 

§ 10. 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający  

    naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień  

    opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy zapłaci on 

    Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego zapłaci on  

    Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

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

    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
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    wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub  

    bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  

    powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość  

    zastrzeżonych kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

§ 11. 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. 

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są  

w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 

Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 

udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks 

cywilny. 

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości urządzeń wyszczególnionych w 

opisie  przedmiotu zamówienia podlegających przeglądom w n/w przypadkach: 

a) wycofania urządzenia z eksploatacji przed dniem podpisania umowy przeglądowej, 

b) gdy zajdzie zdarzenie kradzieży lub zniszczenia urządzenia ujętego w wykazie. 

c) rezygnacji z naprawy urządzenia które nie spełnia warunków przeprowadzenia 

 z wynikiem pozytywnym przeglądu technicznego w przypadku gdy będzie to 

nieopłacalne dla Zamawiającego.  
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2) Zmniejszenie ilości urządzeń będących przedmiotem umowy, na skutek stwierdzenia  

usterki badanego aparatu urządzenia, w sytuacji gdy koszt usunięcia usterki będzie 

nieopłacalny dla Zamawiającego  

3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się 

zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się 

wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian (nie dotyczy 

sytuacji gdy obowiązek zapłaty podatku leży po stronie Zamawiającego) 

5. W sytuacjach opisanych w § 12 ust. 4 pkt. 1) lit. a , b, c oraz pkt. 2)  niniejszej umowy Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4, 5,  niniejszego § są nieważne. 

 

§ 13. 

Egzemplarze umowy 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

* niepotrzebne skreślić 

      

 

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 


