
 
 

UMOWA NR ……… 

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego 

zawarta w dniu ……………………… 

 

pomiędzy: 

Powiatem Stalowowolskim, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-256-54-94, 

reprezentowanym przez Pana Tomasza Brymorę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Stalowej Woli, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu 

Uchwała Nr 52/280/07 z dnia 4 grudnia 2007 r., zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII 

Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania niniejszego zlecenia lub czynności 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponuje niezbędną wiedzą, 

doświadczeniem i zdolnościami organizacyjnymi, odpowiednimi do wykonywania przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

Przedmiot zlecenia 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa nowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz 

wspomagającego, na potrzeby użyczenia go uczestnikom projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim”. 

 

§ 3 

Szczegółowy opis przedmiotu zlecenia 

Przedmiot zlecenia obejmuje sprzęt wymieniony w specyfikacji postępowania przetargowego Nr 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

§ 4 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmioty zamówienia opisane w § 3 do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi w formie protokołu 

zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z 3 – dniowym 

wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy w formie elektronicznej lub telefonicznej.  

2. Wykonawcę obciążają koszty dostawy, rozładunku, przeniesienia we wskazane miejsce i wydania 

zamówionego sprzętu, w tym również koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas dostawy.  

3. W razie dostarczenia sprzętu wadliwego lub zniszczonego Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

go na nowy i dostarczyć w ciągu 3 dni roboczych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy przeprowadzić bezpłatnie szkolenie personelu 

wskazanego przez Zamawiającego dotyczące obsługi urządzeń i sprzętu oraz szkolenie techniczno-

serwisowe personelu wskazanego przez Zamawiającego.  

5. Zamówiony sprzęt rehabilitacyjny zostanie dostarczony nie później niż w ciągu ……. dni od daty 

podpisania niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego wszelkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia związane z funkcjonowaniem 

sprzętu, w tym m.in.:  

a) warunki gwarancji – dokument gwarancyjny,  

b) instrukcję obsługi w języku polskim,  

c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,  

d) dokumentację techniczno – serwisową. 

7. Nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu lub 

przekazanie ich w stanie niekompletnym stanowić będzie podstawę do odmowy zapłaty należności do 

chwili należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania. 

 

§ 5 

1. Na oryginale faktury dostarczonej do zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość, cenę 

i wartość oraz poda nr umowy, do której odnosi się wykonana dostawa.  

2. Wartość zamówienia ustala się na łączną kwotę brutto…..…......................(słownie: 

...............................................), w tym VAT w kwocie …............. zł.  

Na łączną kwotę składają się poszczególne wartości:  

1)………………………. (nazwa przedmiotu i kwota brutto)  

2) ………………………. j.w. Itd.  

3. Należność za wykonane zamówienie płatna będzie przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Ewentualna reklamacja sprzętu opisanego w § 3, składana będzie przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną, a następnie listem poleconym do Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty stwierdzenia 

wady sprzętu lub braków w dostawie.  

2. Reklamacja winna zostać załatwiona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

jej złożenia.  



 
 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek wad 

oraz zostanie oddany do eksploatacji bez żadnego uszczerbku jak również, że posiada wymagane przez 

prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt, która 

rozpoczyna się od daty oddania do eksploatacji, zgodnie z zatwierdzonym ostatecznym protokołem 

odbioru; szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, o którym mowa w § 4, pkt.4. 

3. Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu 

gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego sprzętu.  

4. Na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej zadeklarowany maksymalny czas usunięcia awarii 

określony w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie 

Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach jak opisane w §3 niniejszej umowy.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych 

związanych z ewentualną wymianą sprzętu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej  

i odbiorem lub z importem części zamiennych, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego i na 

swój wyłączny koszt.  

6. Maksymalny czas usunięcia awarii: do 7 dni bez konieczności sprowadzania części zamiennych  

z zagranicy, do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy (wymaga 

się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy), o czym Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego z chwilą przyjęcia zgłoszenia o awarii. O uszkodzeniu Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczenia kar umownych, do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca, i tak:  

a) w przypadku zwłoki w dostawie sprzętu lub jej braków - w wysokości 0,2% wartości całkowitej 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki.  

b) W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze urządzenia lub braku wykonania 

obowiązków umownych w terminie, w wysokości 0,2% wartości całkowitej umowy brutto za każdy 

dzień zwłoki.  

2. Kary umowne, o których mowa w ustępie poprzednim mogą się kumulować.  

3. Podstawę do ustalenia wysokości kary umownej stanowi wartość brutto przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) rażącego naruszenia jej postanowień,  

b) przypadku realizowania zadania w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszej umowie 

c) gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku 

likwidacji spółki Wykonawcy,  

d) Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności i wskazywać przyczynę.  

 

 



 
 

§ 10 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozpatrywać  

w drodze polubownych negocjacji. Gdyby ta droga zawiodła, wówczas spory będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 11 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają stosowne przepisy 

prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja sprzętu postępowania przetargowego Nr …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  


