Do sprawy nr SPZOZ.U/764/14

Umowa Nr
zawarta w dniu …........ 2015r.,

/2014 - WZÓR

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
z siedzibą:
KRS pod numerem
NIP
Regon ,
reprezentowanym przez:
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest obsługa serwisowa aparatów do znieczulenia Dräger model
Fabius Tiro – 4 szt., zainstalowanych w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy
ul. Kajakowej 12 w Warszawie.
2. Obsługa serwisowa obejmuje:
a) okresową obsługę techniczną – przeglądy,
b) naprawy pomiędzy przeglądami, nie dotyczy to urządzeń objętych rękojmią lub
gwarancją.
§ 2.
Warunki realizacji umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej urządzeń
medycznych Zamawiającego przez Wykonawcę w ramach jego zakresu działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądu urządzeń, o których
mowa w § 1 dwa razy w roku z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

3. Zamawiającego obciążają koszty części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
których konieczność zakupu zostanie z nim uzgodniona, najpóźniej do dnia
zakończenia naprawy.
§ 3.
Umowa obowiązuje w terminie od dnia 2015r., do dnia .2016r.
§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń, w których znajdują się
urządzenia medyczne, w umówionych terminach.
§ 5.
1. Wykonywanie czynności konserwacyjno – przeglądowych będzie zgodne z
informacjami określonymi przez producenta urządzeń w instrukcjach serwisowych
a także według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku awarii urządzenia Zamawiający wystawi każdorazowo zlecenie na
piśmie na jego naprawę.
3. Wykonawca zoboawiązany jest do przystąpienia do naprawy w dni robocze nie
później niż w ciągu …..... godzin od powiadomienia.
§ 6.
Odbiór techniczny prowadzonych prac nastąpi na podstawie protokołu przeglądu lub
naprawy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 7.
Warunki płatności
1. Wysokość wynagrodzenia za usługi wymienione w § 1 ust. 2 pkt. a) niniejszej
umowy, za jedną sztukę aparatu ustala się na kwotę:
netto: zł (słownie: ),
Vat % (słownie: ),
brutto: zł (słownie: ).
2. Cena roboczogodziny za naprawy, ustalona zostaje na kwotę:
netto: zł (słownie:),
VAT % zł (słownie: )
brutto: zł (słownie: ),
i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach po przyjęciu
wykonania przeglądów, o których mowa w § 2 ust. 1 i podpisaniu protokołu przez
Zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury.
4. Dodatkowo do ceny zostaną doliczone koszty części zamiennych i eksploatacyjnych,
zatwierdzone przez Zamawiającego.
5. Wpłata należności z tytułu realizacji umowy będzie dokonywana przelewem na
konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Za termin płatności uznaje się datę wpływu należności na konto
Wykonawcy.
6.W przypadku niezapłacenia w terminie, Wykonawca uprawniony będzie do
naliczenia i żądania odsetek ustawowych.
7.Wynagrodzenie za usługi wymienione w § 1 ust. 2 pkt. b), zostanie wypłacone po
określeniu zakresu naprawy i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego.
§ 8.
Kary umowne
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 wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy
przemnożonej przez aktualną liczbę urządzeń w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w
wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 przemnożonej
przez aktualną liczbę urządzeń za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 9.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

