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ZAŁĄCZNIK NR 2 – Projekt umowy
UMOWA Nr …../DT/20
zawarta dnia …………….. r. w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003145, NIP 867-18-81-486, Regon 000312573, który reprezentuje:

Wiktor Stasiak –
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego)

p. o. DYREKTOR
(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
..............................................z siedzibą w .....................................wpisaną w ....................................................
reprezentowanym przez:
.................................................... –
.........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z § 14 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr
42/2014 Dyrektora WSz z dnia 29.09.2014r., w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie stosuje się do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa naprawy Videokolonoskopu EC 760 R – V/1 nr 1C 728K459 dla
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
2. Zakres prac będzie obejmować:
2.1. wymianę kompletnego pancerza węża zasilającego;
2.2. wymianę kanałów zasilających;
2.3. wymianę uszczelki rękojeści;
2.4. wymianę uszczelki pokręteł;
2.5. przegląd techniczny.
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§3
Cena i warunki płatności
Wartość umowy wynosi …………………………………zł netto (słownie: ……………………………..),
……………………………………………….. zł brutto (słownie: …………………………… …… zł.)
zgodnie z przedstawioną ofertą.
Kwota, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułu wykonania umowy i
obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją w tym dojazd do siedziby Zamawiającego.
Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po
realizacji przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego odbioru.
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku) ………………………………...
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w/w
rachunek bankowy został umieszczony na tzw.: „białej liście podatków VAT”.
Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub poręczenia, których
skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela w miejsce Wykonawcy
(art.54 ust.5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
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§4
Termin i warunki realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnych
urządzeń niezbędnych do poprawnego wykonania prac.
Wykonawca zobowiązuje się po dokonanej realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia wykazu
użytych części zamiennych wykorzystanych do naprawy.
Na wykonaną usługę Wykonawca udziela, co najmniej 6 miesięcznej gwarancji na robociznę oraz
gwarancji na wymienione oryginalne, nowe, nieużywane części zamienne i materiały na okres nie krótszy
niż gwarancja udzielona przez producenta tych części.
Wykonawca zobowiązuje się po zakończonej realizacji przedmiotu umowy do dostarczenia oświadczenia
potwierdzającego, że sprzęt nadal posiada oznaczenie CE.
W przypadku konieczności wykonania usługi naprawy w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport sprzętu
ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.

§5
Reklamacje
1. W przypadku wykonania usługi niezgodnej z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do powtórnego
wykonania usługi w sposób należyty. Reklamacja powinna być załatwiona w terminie 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia nienależytego wykonania usługi.
2. Zamawiający może zgłaszać nienależyte wykonanie usługi w terminie miesiąca od dnia ich
stwierdzenia (zgłoszenie telefoniczne, potwierdzone faksem na nr ……………………………………...
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§6
Odpowiedzialność stron umowy
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.
W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.
W przypadku określonym w ust. 1 gdy zwłoka przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto przedmiotu
umowy, określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
W przypadku konieczności zmiany zakresu naprawy określonego w § 2 ust. 2, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy. Wykonawca na własny koszt odeśle przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego.

§7
Postanowienia końcowe
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego.
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§8
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca

