Załącznik nr 1
Nr sprawy: SPZOZ U/5/2019 z dnia 02.01.2019

Umowa Nr

/2019 - WZÓR

zawarta w dniu …….… 2019r. pomiędzy,
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów,
z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa,
NIP 951-19-98-375,
Regon 017185839,
zarejestrowanym w KRS pod numerem 000004990 w dniu 9.10.2001r.,
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Grażynę Napierską
Głównego Księgowego
- Magdalenę Antonowicz
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
Firmą
z siedzibą:
zarejestrowaną w
posługującą się numerami:
NIP:
Regon:
reprezentowaną przez:
zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest przegląd techniczny niżej wymienionych urządzeń
zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy ul. Kajakowej 12 w
Warszawie:
1) agregat pradotwórczy XD 150P2 – 1 szt.,
2) zasilacz UPS AEG40kWA – 1 szt.
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej urządzeń
Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach jego zakresu działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądu urządzeń, o których
mowa w § 1 nie rzadziej niż raz w roku z zastrzeżeniem § 5.

§ 3.
Przegląd urządzeń w okresie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń, w których znajdują się
urządzenia, w umówionych terminach.
§ 5.
Wykonywanie czynności konserwacyjno – przeglądowych będzie zgodne z
informacjami określonymi przez producenta urządzeń w instrukcjach serwisowych a
także według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.
§ 6.
1. Termin wykonania przeglądu technicznego wynosi do 21 dni roboczych od dnia
przesłania fax-em bądź za pomocą poczty elektronicznej zlecenia przez
Zamawiającego.
2. Odbiór wykonanych prac nastąpi na podstawie protokołu przeglądu, podpisanego
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 7.
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za usługę wynagrodzenie w kwocie:
………..zł netto plus VAT ……... zł, łącznie brutto …………. zł (słownie: ).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo
obliczonej faktury przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.
§ 8.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust.2 rozliczane będzie na podstawie faktury
VAT.
2. Usługę uznaje się za zrealizowaną w momencie odbioru wykonania usługi przez
osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
3. Fakt wykonania usługi, potwierdzony będzie przez osoby, o których mowa w ust. 2,
własnoręcznym podpisem na protokole, o którym mowa w § 6 ust.2.
§9
1. Strony ustalają, iż z tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy
obowiązuje odpowiedzialność w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wartości umowy,
2) opóźnienia w realizacji usługi serwisowej – w wysokości 0,2% wartości umowy,
za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy
dzień opóźnienia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 10
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian o charakterze istotnym w treści
niniejszej umowy, w następujących sprawach:
1) ustawowych zmian w przepisach podatkowych,
2) zwiększenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, którego nie można
było przewidzieć w czasie zawierania umowy,
2. Strona zgłaszająca konieczność wprowadzenia zmian w umowie złoży drugiej stronie
pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy i uzasadni w nim konieczność
wprowadzenia zmiany.
§ 11
Spory wynikające z, lub powstałe w związku z niniejszą umową, przed poddaniem do
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd, tj., sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego, będą rozstrzygane przez Strony w drodze postępowania ugodowego.
§ 12
1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową będą regulowane właściwymi przepisami
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy, na osoby trzecie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony ustalają następujące adresy doręczeń dla celów związanych z umową:
Zamawiający: 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13,
Wykonawca:

5. Umowę sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Integralną część umowy stanowi oferta z dnia .2019r.
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