
DZPZ/333/7/2018                                                                           

                                                                                             Załącznik nr 3 do Zaproszenia                                                               

  

U M O W A nr DZPZ/333/7/2018 - projekt 

zawarta w dniu ………………… w Olsztynie w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 

tys. euro, pomiędzy firmą: ……………………………………………………………………, 

NIP: ……………….., REGON: ………………, KRS: …………………, zwaną w  treści 

umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………………

a 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10 – 561 Olsztyn, 

NIP: 739-29-55-794, Regon: 000 29 39 76, KRS: 0000135373 zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

Irenę Kierzkowską - Dyrektora  

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 28 dni od dnia podpisania umowy towar 

określony w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Dostarczone narzędzia mają być fabrycznie nowe, oznakowane zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia narzędzi  np. po regeneracji.   

4. Wykonawca dostarczy narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania 

normy EN ISO 7153-1 o odporności na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402.  

5. Wykonawca dostarczy narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej. Informacje dotyczące 

metalu – stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone przez producenta 

narzędzi. 

6. Wykonawca dostarczy narzędzia  trwale oznakowane nazwą producenta.  

7. Wykonawca dostarczy narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją 

wykonaną przez producenta. 

8. Dostarczone narzędzia będą w opakowaniach zawierających informacje takie jak nr  

katalogowy produktu,  nazwę produktu, nazwę wytwórcy produktu oraz metody sterylizacji. 

9. Wszystkie dostarczone narzędzia muszą posiadać (o ile budowa narzędzia umożliwia 

wykonanie takiego napisu) niesiony laserowo napis „WSS OLSZTYN oraz nazwę 

odpowiadającą danej specjalności np. „Oddział Ortopedyczny”, trwały, czytelny, odporny na 

działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie 

nasyconą parą wodną. 

10. Dostarczone narzędzia muszą posiadać możliwość dekontaminacji zgodnie z normą EN ISO 

17664:2004 (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z  frakcjonowaną 
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próżnią w programach  o czasie ekspozycji: 134°C, 5,5 minut oraz możliwość mycia 

automatycznego w myjniach-dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90°C, 5 minut).  

11. Wykonawca dołączy instrukcje w języku polskim niezbędną do przeprowadzenia pełnego 

procesu dekontaminacji, czyli zawierające zasady postępowania z nowymi narzędziami 

przed pierwszym użyciem, zasady mycia, dezynfekcji, konserwacji i sterylizacji. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy  gotowości do corocznego przeglądu, na koszt 

Wykonawcy, stanu narzędzi w okresie trwania gwarancji w celu weryfikacji narzędzi 

wymagających poddania ich profesjonalnej regeneracji. Regeneracja odbywać się będzie na 

koszt Wykonawcy i  ma obejmować następujące czynności: 

-       rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji 

-       czyszczenie 

-       szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia 

-       naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu) 

-       wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości 

-       wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni 

-       nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej 

-       przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy 

-       konserwacja 

-       testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi 

-       odtworzenie wszystkich oznakowań na narzędziach 

15. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej   

oraz oferta Wykonawcy. 

§ 2. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na narzędzia na okres 24 miesięcy.    

2. Bieg gwarancji  liczony będzie od przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego 

i  przeszkolenia personelu. 

3. W ramach gwarancji, w cenie umowy, Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady 

fizycznej (naprawa, regeneracja) narzędzi lub do dostarczenia narzędzi wolnych od wad wg 

wyboru, w terminie 7 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub 

stwierdzenia wady fizycznej w toku przeglądu. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie pocztą 

elektroniczną na adres ……………………………………… lub faksem na nr: …………….  

4. W przypadku wymiany w ramach gwarancji uszkodzonych narzędzi na nowe termin 

realizacji wyniesie 28 dni od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub stwierdzenia 

wady fizycznej w toku przeglądu. 

5. W przypadku nie usunięcia wady fizycznej lub nie dostarczenia narzędzi wolnych od wad,  

w terminie określonym w § 2 ust. 3., Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia 

zastępcze.   

mailto:paulina.michalak@bbraun.com
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6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwieniu reklamacji i nie zapewnienia narzędzi  

zastępczych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny  

brutto reklamowanych narzędzi za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% ceny brutto 

reklamowanych narzędzi, w przypadku jednostkowej reklamacji. Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi, w cenie umowy, coroczne przeglądy 

gwarancyjne. Przeglądy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Termin przeglądów 

strony ustalą z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia w toku przeglądu 

konieczności naprawy lub regeneracji narzędzi Wykonawca wykona te czynności w terminie 

7 dni.   

8. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji. 

9. Z każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i przekazania 

1 egzemplarza Zamawiającemu. 

10. Bezpośrednio po wykonaniu każdego przeglądu Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

personelu Zamawiającego w zakresie posługiwania się narzędziami i ich obsługi.    

11. W przypadku reklamacji w okresie gwarancji i wykonania naprawy, gwarancja na narzędzia  

zostaje wydłużona o czas naprawy. W przypadku wymiany narzędzi gwarancja biegnie na 

nowo. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz autoryzowanych przez producenta podmiotów 

obsługi serwisowej, w których narzędzia będą naprawiane/regenerowane. Serwis powinien 

być certyfikowany normami ISO 9001 2011 oraz ISO EN 13485 lub/ i  EN ISO 13485:2012 

+ AC:2012. 

13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady  narzędzi wynikłe z winy Zamawiającego. 

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia narzędzi wolnych od wad w przypadku 

eksploatacyjnego zużycia i braku możliwości regeneracji.    

15. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust.13 i 14 Wykonawca sporządzi 

i przekaże Zamawiającemu ekspertyzę techniczną wskazującą na wystąpienie tych 

okoliczności bez obciążania Zamawiającego z tego tytułu. 

 

§ 3. 

1. Towar określony w załączniku nr 1 do umowy dotrze do Zamawiającego  w godzinach jego 

pracy (7:30 – 14:30), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót 

wyłącznie loco Centralna Sterylizatornia Zamawiającego – ul. Żołnierska 18. 

2. Transport narzędzi do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy. Dostarczone narzędzia mają być w 

opakowaniach, które będą zawierać informacje takie jak: nr katalogowy produktu, nazwę 

produktu, nazwę wytwórcy produktu oraz metody sterylizacji. 
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3. Przekazanie towaru Zamawiającemu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym 

przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

4.   Wraz z dostawą narzędzi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje w języku polskim 

niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu dekontaminacji zawierające zasady 

postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, zasady mycia, dezynfekcji, 

konserwacji i sterylizacji wraz z nazwami i  zdjęciami poszczególnych narzędzi, również w 

wersji elektronicznej. 

§ 4. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% ceny brutto narzędzi nie 

dostarczonych w terminie, jednak nie więcej niż 15 % tej wartości.   

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umownej 

brutto towaru określonej w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w § 1. łączną kwotę 

……………… PLN /słownie: ………………………………………./ netto, tj. ……………… 

PLN /słownie: ……………………………………………../ brutto przelewem, w terminie 60 dni 

od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu 

przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego, protokołu ze szkolenia personelu 

Zamawiającego. 

2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem 

asortymentu określonym w umowie. 

3. Wartość umowy netto, określona w § 5 ust. 1 oraz ceny jednostkowe netto w załączniku nr 1 

do umowy nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca 

wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 

§ 6. 

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: 

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto 

wskazane na fakturze. 

§ 7. 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 8. 

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione 

przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym a art. 54, ust. 5. ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  

 

§ 9. 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10. 

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11. 

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach 

określonych w Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12. 

Umowa spisana została w 3 egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 


