
Wzór umowy

UMOWA nr ..................................

zawarta w dniu.......................r. w Opolu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii 
w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu z siedzibą w Opolu, 45-061 Opole, 
ul. Katowicka 66a, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000001712, posiadającym numer REGON 531420768 oraz NIP 7542557814 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Marka Staszewskiego

a

zwanym dalej Wykonawcą.................................... ..................................................................

Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018, poz. 1986) do przedmiotowej umowy nie ma zastosowania ww. ustawa.

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu n r ...../ZOF/2019 w trybie zapytania ofertowego
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przeglądu, konserwacji oraz naprawy
urządzeń wymienionych w ofercie Wykonawcy z dnia ...................., dotyczącej zadania
nr ........w pakiecie nr .............. stanowiących część postępowania n r .......... /ZOF/2019,
zainstalowanych i pracujących w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, 
zwanych dalej „Urządzeniami”.

2. Wymieniona w ust. 1 oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz jej 
integralną część.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów, konserwacji oraz naprawy 
urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z zakresem wyszczególnionym w
tymże załączniku.

2. W trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona przeglądu, konserwacji Urządzeń, a ich 
aktualny stan oraz wymagane niezbędne i/lub sugerowane naprawy zostaną opisane na 
bieżąco w protokole sporządzonym po wykonaniu przeglądu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich czynności objętych umową 
w protokołach.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością 
wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie 
z przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały 
dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.



5. Wykonawca zapewni w toku realizacji umowy przestrzeganie prawa przez jego 
pracowników oraz przepisów i ogólnie przyjętych zasad utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, w tym przepisów BHP i P.POŻ. oraz Ochrony środowiska.

6. Dokładny termin wykonania przeglądu, konserwacji oraz naprawy każdego urządzenia 
będzie awizowany przez Wykonawcę, co najmniej z 1 - dniowym uprzedzeniem, z 
zastrzeżeniem ust. 9.

7. Przeglądy, konserwacja oraz naprawy przeprowadzane będą w dni robocze od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w 
godzinach od 08:00 do 19.00.

8. Materiały konserwacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych 
Urządzeń dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.

9. Wykonawca zaproponuje harmonogram wykonywania przeglądów i konserwacji 
Urządzeń, który Zamawiający będzie w zależności od potrzeb modyfikował, po 
uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

10. Naprawy, o których mowa w ust. 2, zostaną wykonane przez Wykonawcę tylko i 
wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego zakresu prac i kosztorysu, ustalonego 
zgodnie z załącznikiem nr 1.

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy dalszym 
podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.

§3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do historii 
Urządzenia (Książki przeglądów i napraw).

2. Zamawiający zobowiązuje się do wyłączenia z normalnej eksploatacji Urządzeń 
poddawanych serwisowi na cały czas trwania przeglądu, konserwacji i naprawy oraz 
zapewnienia Wykonawcy dostępu do Urządzeń objętych serwisem w sposób 
umożliwiający prawidłowe i bezpieczne wykonanie prac będących przedmiotem Umowy.

§4
Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie netto w wysokości ....................  zł (słownie
........................................................................ ............................................................ ..................... .......... • • • ) •

Do obliczonej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości ustawowej. Zmiana 
stawki podatku VAT nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

2. W okresie realizacji umowy łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 30 
000 Euro (wartość progowa ustalona w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia zawarcia umowy). W przypadku osiągnięcia wartości progowej, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności jej 
wypowiedzenia.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania terminowej zapłaty, o której mowa w ust. 1,
po wystawieniu faktury VAT, w terminie d o .....dni od daty jej otrzymania. W przypadku
nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonane prace nastąpi każdorazowo po dokonaniu 
odbioru prac objętych przedmiotem umowy, potwierdzonego podpisaniem przez obie 
Strony protokołu.

§ 5



Termin obowiązywania umowy
Ustala się termin obowiązywania umowy do dnia........................

§6
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres.....miesięcy, w zakresie
wykonanej naprawy lub na okres wyznaczony w paszporcie (jeżeli dotyczy).

2. Bieg gwarancji liczy się każdorazowo od daty podpisania protokołu.
3. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając 

termin i miejsce oględzin z 2 - dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady/usterki stwierdza 
się protokolarnie.

4. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w tym okresie.
W razie wykrycia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich 
usuwania w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ww. terminach, od chwili 
upływu ich terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót 
gwarancyjnych, a Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zastępczego usunięcia wad 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad 
i usterek.

§7
Warunki odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) nie przystąpienia do realizacji umowy zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 6 i

9;
b) wystąpienie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez stronę 

dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku:
a) stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,
b) utratę uprawnień przez Wykonawcę do wykonywania usługi.

5.Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych przyczyn 
z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważną przyczynę strony 
przyjmują w szczególności:

a) eksploatację niezgodnej z przeznaczeniem Urządzenia przez Zamawiającego,
b) dwukrotne wadliwe wykonywanie usługi,
c) opóźnianie się z terminem przeglądu, konserwacji lub naprawy w stosunku do 

ustalonego terminu.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości .....% kwoty netto, o której mowa

w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym łączna kara naliczona tym 
tytułem nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1;



b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku gdy wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 nie pokryje poniesionej
przez Zamawiającego szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§9
Postawienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 
Umowy, w przypadku braku możliwości polubownego ich rozstrzygnięcia, będą 
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.

3. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 
jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony o zmianie siedziby. 
Jeżeli nie dopełni tego obowiązku korespondencję skierowaną na wskazany w wstępie 
umowy adres uważa się za skutecznie dostarczoną.

5. W przypadku gdy Wykonawca jest świadczący usługi w rozumieniu ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zobowiązuje się do 
przedkładania w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie 
godzin wykonania świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.

8. Integralną część Umowy stanowią wszystkie powołane w jej treści załączniki.

Zamawiający Wykonawca

/i,C/tieĄzka Maj■■ Koziołek


