
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
UMOWA PROJEKT NR …./2017-P/.../2017 

 
zawarta w Zgorzelcu w dniu 2017-...-... pomiędzy: 
1. Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000036788 
reprezentowanym przez: 
Zofię Barczyk – Dyrektora WS SPZOZ w Zgorzelcu 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, 
a 
…........................................................ 
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą", 
 

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą",  
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Strony zgodnie postanawiają: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup myjni dezynfektora do basenów i kaczek w ramach zadania 
pn.:”Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WS-SPZOZ 
w Zgorzelcu” (zadanie nr 4) o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. Dostawa obejmuje również instalację, uruchomienie oraz instruktaż 
stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 jest: 
a) wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia roszczeń na rzecz osób trzecich, 
b) wolny od wad fizycznych, kompletny i fabrycznie nowy, 
c) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, która zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie dostawy 

przedmiotu umowy. 
 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 
§ 2 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy wymieniony w § 1 do wskazanego przez 
Zamawiającego pomieszczenia WS-SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12. 

2. Przedmiot umowy pozostawiony poza wskazaną w pkt. 1 lokalizacją uważa się za dostarczony niezgodnie z 
umową. 
3. Termin realizacji umowy: do dnia 30.06.2017 r. 
 

 
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

…........... złotych brutto (słownie złotych: …...........). 
2. Wynagrodzenie jest ryczałtowe, kompletne i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 

objętej umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, w terminie do 60 dni, od daty 
otrzymania faktury, po otrzymaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, potwierdzone protokołem 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 
 
 



GWARANCJA 
§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres … miesięcy, 
licząc od dnia wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa wypełniony formularz ofertowy: „Warunki gwarancji i 
serwisu” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

KARY UMOWNE 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy – 
niedostarczonego w terminie lub wadliwego – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – do dnia wykonania 
umowy bez wad (dotyczy również terminów i warunków uzgodnionych przez strony dotyczących § 4 
niniejszej umowy). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w 
§ 3 pkt 3 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z wymienionego wyżej tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła 
szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem 
rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

4. Kara umowna lub odsetki powinny być zapłacone przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w 

terminie 14 dni licząc od daty wystąpienia przez Stronę przeciwną z żądaniem zapłaty. 
5. Zamawiający w razie kary może pokryć należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

 
ZMIANA UMOWY 

§ 6 
Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu w przypadkach 
określonych poniżej: 
a) zmiana danych kontrahenta (nazwy, siedziby, NIP, REGON, formy prawnej itp.), 
b) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (np. miejsca realizacji umowy). 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 7 
Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym, pisemnym wezwaniu do jej 
wykonania przez Stronę przeciwną. Postanowienia § 5 ust. 1 – stosuje się odpowiednio. 
 

 
CESJA 

§ 8 
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym 
charakterze całości lub części należności wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Wykonawca           Zamawiający 
 
 
 
 


