
 
 

1 

 
Załącznik nr 1 

 
Wzór umowy 

 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG STERYLIZACJI OPTYKI I NARZĘDZI DEDYKOWANYCH 

ROBOTOWI CHIRURGICZNEMU DA VINCI X ORAZ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH  

 

zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy: 

 

NEO Robotics ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000768462, NIP: 6793179504, REGON: 382390798, reprezentowaną przez jedynego 
komplementariusza - NEO ROBOTICS ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000767465, NIP: 6793179332, REGON: 382374842, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, którego 
reprezentuje: 
 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

zwanym dalej  „Zamawiającym”  

 

__________________________________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

_____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 

jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer 

REGON: _________________, reprezentowaną przez: 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  

 

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą 
konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. 
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz 
walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i 
robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” jest dofinansowywany w ramach Działania. 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie. Projekty badawczo – rozwojowe 
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przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”). 
 
Strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1. 
1. Umowa określa warunki świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie mycia, dezynfekcji  

i sterylizacji narzędzi i optyki  dedykowanych robotowi chirurgicznemu DaVinci oraz narzędzi 
chirurgicznych (dalej: „Sprzęt Medyczny”) na rzecz Zamawiającego (dalej: „Usługa”). Usługa 
obejmuje również transport sprzętu medycznego do sterylizacji i ze sterylizacji.  

2. Wykonawca wyznacza do wykonania Usługi określonej w ust. 1 powyżej, następujące osoby:  
a. ………………………………………………….. 
b. ………………………………………………….. 

3. W związku z realizacją Umowy Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 
a. jest i będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku ze świadczeniem 

Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy, 
b. spełnia wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 

2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (na podstawie art. 22 ust. 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r., poz. 295), 

c. konstrukcja i działanie sterylizatorów są zgodne z PN-EN 285, 
d. wszystkie elementy wyposażenia sterylizatorni są oznaczone znakiem CE, 
e. proces sterylizacji jest walidowany zgodnie z postanowieniami normy PN-EN ISO 17665, 
f. w wyniku procesu technologicznego powstaje wyrób znakowany „sterylny” zgodnie z 

postanowieniami normy PN-EN 556, 
g. prowadzi sterylizację wysokotemperaturową: parą wodną w nadciśnieniu oraz 

niskotemperaturową: plazma nadtlenku wodoru. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać każdorazowo Zamawiającemu kopię dokumentu 

nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty podpisania nowej 
umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie siedmiu (7) dni roboczych od dnia 
wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.  W razie nieprzedstawienia w określonym 
powyżej terminie kopii dokumentu nowej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający może 
wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Koszt transportu Sprzętu Medycznego wraz z kuwetami z punktu wydania do miejsca 
wykonania Usługi, a po jej wykonaniu do punktu przyjęć Zamawiającego jest zawarty w cenie. 

6. Zamawiający określa metodę sterylizacji Sprzętu Medycznego inną niż dedykowana robotowi 
chirurgicznemu Da Vinci, przy czym jeżeli metoda nie zostanie zaznaczona na protokole 
zdawczo -odbiorczym, za metodę wybraną przez Zamawiającego uważa się sterylizację 
parową. Wykonawca nie odpowiada za straty wynikające z niewłaściwego doboru metody 
sterylizacji przez Zamawiającego. 

 
§ 2. 

1. Wynagrodzenie za Usługi Wykonawcy określa Załącznik nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie 
będzie powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, w terminie czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy 
wskazany na tej fakturze.  

3. Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania środków na rachunku Wykonawcy. 
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4. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu płatności Wykonawca, ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 

5. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany 
wynagrodzenia wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w 
przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, 
cena netto pozostanie bez zmian; 

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego ministra.  
6. Zmiany wartości (cen) wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5 lit. a), b) 

niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych 
w ust. 5 lit. a), b) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 
przedmiotowe wartości jest krótszy niż siedem (7) dni od daty jego opublikowania Wykonawca 
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań 
prawnych wskazanych w ust. 5 lit. a), b) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, 
w każdym jednak razie nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia wejścia w życie aktu 
prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen 
urzędowych (ust. 3 lit. b) nie ma zastosowania, jeśli zgodnie z Ofertą za świadczenie usług 
objętych Ofertą Wykonawca zaoferował cenę niższą.  

7. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikami podatku VAT. Strony zgodnie oświadczają, że 
posiadają NIP o numerach podanych na wstępie niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania tytułem realizacji niniejszej Umowy faktur 
VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 
 

§ 3. 
1. Zamawiający po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przekazywał będzie Sprzęt 

Medyczny w celu wykonania Usługi. Przekazanie Sprzętu Medycznego odbywać się będzie w 
dni robocze. Dniem roboczym jest każdy dzień z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru Sprzętu Medycznego w celu 
wykonania Usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w terminie jednego (1) dnia roboczego od 
daty otrzymania Sprzętu Medycznego od Zamawiającego. 

 
§ 4.  

1. Odbiór Sprzętu Medycznego do sterylizacji, jak i jego zwrot następuje w stałym punkcie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w trybie roboczym.   

2. Odbiór i zwrot Sprzętu Medycznego dedykowanego robotowi chirurgicznemu Da Vinci, do 
sterylizacji, odbywać się będzie z bloku operacyjnego od kierownika bloku operacyjnego. 
Sprzęt Medyczny zostanie w odpowiedni sposób spakowany przy obecności przedstawicieli 
obu Stron. 

3. Odbiór i zwrot pozostałego Sprzętu Medycznego do sterylizacji będzie odbywał się z punktu 
wydawania zlokalizowanego na parterze budynku w pomieszczeniu przeznaczonym na 
wydawanie narzędzi.  

4. W stosunku do Sprzętu Medycznego dedykowanego robotowi chirurgicznemu Da Vinci, 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zaleceń producenta tego Sprzętu Medycznego, 
przekazanych mu przez Zamawiającego, dotyczących szczegółowych procedur i wytycznych 
w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji Sprzętu Medycznego. Procedura i wytyczne w 
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zakresie sterylizacji Sprzętu Medycznego  dedykowanego robotowi chirurgicznemu Da Vinci 
stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. 

5. W stosunku do pozostałego Sprzętu Medycznego objętego przedmiotem niniejszej Umowy 
(narzędzi chirurgicznych), na Protokole zdawczo-odbiorczym, którego wzór jest zawarty w 
Załączniku nr 3 do Umowy należy wkleić naklejkę z kodem kreskowym, stanowiącą część 
etykiety trójdzielnej znajdującej się na wyrobie sterylnym. Dotyczy to każdego narzędzia 
pojedynczego oraz zestawów narzędzi. 

6. Odbiór i zwrot odbywa się na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół zdawczo – odbiorczy jest podpisywany przez 
przedstawicieli obu Stron. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących procedur i 
wytycznych w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego organizowanych przez 
Zamawiającego lub producenta oraz pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniach. 

8. Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i 
jakościowym przekazanego Sprzętu Medycznego objętego przedmiotem niniejszej Umowy 
innego niż Sprzęt Medyczny dedykowany robotowi Da Vinci, odbywa się w komorze 
przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany telefonicznie o wszystkich 
wykrytych na tym etapie nieprawidłowościach.  

9. Zwrot wysterylizowanego Sprzętu Medycznego będzie potwierdzony dokumentem protokołu 
wydania sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. Wzór Protokołu 
Wydania stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.  

10. W ramach Usługi prowadzona jest pełna dokumentacja procesu dezynfekcji i sterylizacji oraz 
dokumentacja zdawczo – odbiorcza. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany mu do sterylizacji Sprzęt 
Medyczny, aż do momentu jego zwrotu Zamawiającemu.  

12. W przypadku ekspozycji pracownika Wykonawcy na zakażenie krwiopochodne, Zamawiający 
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy informację o wynikach badania krwi na HBV, HCV i 
HIV pacjenta do obsługi którego wykorzystano narzędzia stanowiące przedmiot ekspozycji 
oraz protokół potwierdzający wykonanie wstępnej dezynfekcji narzędzi. 

13. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów ze Wykonawcą – imię i nazwisko: 
………………………… 

14. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktów z Zamawiającym – imię i nazwisko: 
……………………………… 

 
§ 5. 

Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności Sprzętu Medycznego 
wyłącznie pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego właściwych warunków 
przechowywania sterylnego materiału Sprzętu Medycznego (pomieszczenia suche z dala od 

promieni słonecznych, optymalna temperatura powietrza 15-35C, optymalna wilgotność 
powietrza 25-65%, materiał nienarażony na przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia 
mechaniczne). Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku, 
którego powstaje materiał sterylny. Z tym, że w przypadku Sprzętu Medycznego, który nie został 
poddany pełnej obróbce u Wykonawcy (np. został zapakowane przez Zamawiającego), 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowy przebieg procesu sterylizacji. 
Taki Sprzęt Medyczny znakowany będzie „poddano sterylizacji”. 
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§ 6. 
1. Umowa zostaje zawarta od ………………………………na czas określony trzydziestu (30) 

miesięcy.  
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7. 
Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) konieczność wprowadzenia zmian zakresu świadczonych Usług, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 

2) siła wyższa przez okres jej występowania, 
3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających świadczenie Usług, pod warunkiem, 

że działania te nie są konsekwencją zawinionego działania lub zaniechania którejkolwiek 
ze Stron. 

§ 8. 
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 
a) ze strony Wykonawcy: 

imię i nazwisko:________________________________tel ______________ 
b) ze strony Zamawiającego: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………….. 
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy każda ze stron 

zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach 
 

§ 9. 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 
wypowiedzenia w przypadku: 
1) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący 

naruszając istotne jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń i wyznaczeniu mu terminu do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego 
lub usunięcia skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego w ten sposób terminie,  

2) którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w § 1 ust. 3 Umowy stanie się 
nieaktualne.  

§ 10. 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 
2. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów 

podpisanych przez obie strony. 
3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej 

umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy 
rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralna część niniejszej Umowy stanowi Oferta.  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Cennik  
2. Załącznik nr 2 – Procedury i wytyczne w zakresie sterylizacji sprzętu Da Vinci 

przekazane przez producenta sprzętu Da Vinci 
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy 
4. Załącznik nr 4 – Protokół wydania 
5. Załącznik nr 5 - Oferta 

 
 

Zamawiający      Wykonawca 
 
 
 
 
 


