
          Załącznik Nr 6 

UMOWA PN/27/2018 
 
Zawarta w dniu .............................. 2018 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP: 864-15-77-743, REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 

1. Janusza Sikorskiego  -   Dyrektora SSDŚ, 
     zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
     a:  
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

zwanym, dalej „Wykonawcą”. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawarto 
umowę następującej treści: 
 

§ 1. 
     Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa aparatu ESWL Piezolith 3000, typ 3000.001, numer 
seryjny 1100144666, rok produkcji 2010, polegająca na wymianie zużytego przetworni-
ka w czaszy aparatu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ................. r., która 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone w ramach realizacji umowy części są 
oryginalne i fabrycznie nowe, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, a ich zastoso-
wanie nie spowoduje uszkodzenia urządzenia, oraz są dopuszczone do obrotu i używania 
na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający dla wymienionej części wymaga gwarancji (minimum ) 5 000 000 impul-
sów. 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 
Usługa zostanie wykonana w terminie do: 45 dni od daty podpisania umowy (termin mak-
symalny). 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie usługi, o której mowa w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagro-
dzenie wynikające z oferty: 

a) netto w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………………………………….............................złotych), 
b) podatek od towarów i usług VAT ……….. zł. (słownie: ………………………......................złotych), 
c) brutto w kwocie ……….. zł. (słownie: …………………...............................................................złotych). 
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,                 

a w szczególności: koszty materiałów, koszty dojazdu, koszty robocizny, koszty ubez-
pieczenia, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne jeżeli występują. 

3. Rozliczenie należności za wykonaną usługę nastąpi fakturą VAT wystawioną przez Wy-
konawcę po faktycznym wykonaniu określonego przez Zamawiającego zamówienia. 

4. Faktura VAT będzie płatna w terminie do 30 dni (termin minimalny) od daty otrzyma-
nia faktury przez Zamawiającego na konto Wykonawcy:................................................................... 
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5. Jednocześnie na czas trwania umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do            
wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca 
może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

7. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu      
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego oraz jego 
podmiotu tworzącego. 

8. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywil-
nego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony sto-
sunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 4. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy,       

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 
a) części powierzonego zamówienia: ………………………………………….............................................. 
b) nazwy i adresu podwykonawcy: …………………………………………………………............................. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,     
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwyko-
nawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykona-
nie usługi. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykaza-
nia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wyka-
zać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wyko-
nawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy 

zgodnie z instrukcjami używania sprzętu, zaleceniami producenta, posiadaną specjali-
styczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby będące wykonywać usługi w ramach niniejszej umowy 
posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania działań serwisowych sprzętu, obję-
tego przedmiotem umowy. 

§ 6. 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. W uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający zobowiązany jest udostępnić 
sprzęt i pomieszczenie, w którym jest zlokalizowany, osobom upoważnionym ze strony 
Wykonawcy do wykonania usługi.  

2. Wszelkie czynności wykonywane w ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie zo-
bowiązany odnotować w paszporcie technicznym urządzenia znajdującym się w posia-
daniu Zamawiającego  

3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi w karcie pracy serwisanta na-
leżyte wykonanie zleconej usługi. 
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§ 7. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie usługi Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% war-
tości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie              
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego, pokrywające-
go w całości poniesioną szkodę. 

§8. 
Spory 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć  
w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez roz-
strzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 
 

§9. 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub       
w sposób sprzeczny z ofertą. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wy-
łącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10. 

Zasady aneksowania umowy 
1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowa-

nia formy pisemnej. 
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony prze-

widują możliwość aneksowania umowy w następujących przypadkach: 
1) Następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybranego Wykonawcy. 
2) Zmiany stawki podatku VAT. 

3. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia potrzeby 
takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

 
§ 11. 

Pozostałe postanowienia         
1. Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wyko-

nawcy stanowią integralną cześć umowy. 
3.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą przepisy  

Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje  

Zamawiający, a 1 Wykonawca.              
 
                                                                       
                    WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 


