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Załącznik nr 3 
Wzór umowy 

zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy. 
 

Umowa nr AOT.R.334  ..........................2018 
 
 
zawarta w dniu ......................... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:  
........................................................................................................ 
 
a  
………………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………., prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ………….. w …………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego / Panem (Panią) ………….. przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą ,,…………’’, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 

………, REGON: ……....................................................., 

reprezentowanym przez ……….……. / występującym osobiście, 

zwanym dalej "Wykonawcą" 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie jako ,,Strony’’   

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: Przegląd  okresowy  zasilacza  UPS  Galaxy  160 kVA oraz 
zasilacza firmy CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA wraz wymianą kompletu kondensatorów 
szyny DC w zasilaczu UPS Galaxy 160 KVA, a także wymianę kompletu wentylatorów w 
zasilaczu UPS i module Bypass. 
 
2. Podstawą do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 jest oferta wykonawcy               

z dnia................. 2018r. stanowiąca integralną część umowy. 
3. W ramach niniejszej umowy  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: 
a. Sprawdzenie zasilacza UPS Galaxy 160 kVA i CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA w zakresie 

sprawności technicznej. 
b. Sprawdzenie baterii w zakresie poprawności działania. 
c. wymiana kompletu kondensatorów szyny DC w zasilaczu UPS Galaxy 160 KVA, a także 

wymiana kompletu wentylatorów w zasilaczu UPS i module Bypass. 
d. Wykonanie próby podtrzymania napięcia w urządzeniach pracujących w obiekcie Szpitala 

zasilanych  z zasilacza UPS Galaxy i CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA. 
e. Sporządzenie protokołu  z przeglądu. 

 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia, w których mają zostać przeprowadzone 
prace w terminie do 3 dni od podpisania umowy. 

 
  §2 

 
1. Wykonanie całości prac wynikających z niniejszej umowy nastąpi nie później niż w terminie 21 

dni od dnia podpisania umowy.   
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2. Ryzyko i koszty dostarczenia materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji niniejszej umowy, 
w tym związane z transportem, ponosi Wykonawca. 

3. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem z przeglądu zasilacza UPS 
Galaxy oraz zasilacza firmy CLAUDE LYONS typ. DCS 100 KVA podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres …………, od 
daty podpisania protokołu odbioru. Udzielona gwarancja nie pozbawia Zamawiającego 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zapewnia, że wymieniany podzespoły są nowe, kompletne i wodne od wad 
fizycznych i prawnych.  

            § 3 
 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy  wskazany w § 1 ustala się na podstawie złożonej oferty 
Wykonawcy na kwotę netto ............. złotych 00/100 plus obowiązujący podatek VAT, co stanowi 
kwotę brutto w wysokości ........... złotych 00/100 (słownie: ....................złotych 00/100). Składniki 
cenotwórcze określone w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez czas realizacji umowy. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.  

 
§ 4 

 
1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. 
2. Termin płatności faktury wynosi .... dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Faktura zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji i odbiorze przedmiotu 

umowy (poprzez podpisanie protokołu z przeglądu przez upoważnionych przedstawicieli stron). 
4. Faktura wystawiona nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy podany na 

fakturze.  
6. Wykonawca jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT, nr NIP ...................... 
7. Za datę dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych                

w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej 
zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.  

 
§ 5 

1. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązuje do wystawienia protokołu 
z przeglądu  w którym określi sprawność ww. urządzeń urządzenia. 

2. W przypadku konieczności wykonania niezbędnych napraw Wykonawca wskaże w protokole 
zakres ich wykonania. 

 
§ 6 

 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 3, za każdy dzień opóźnienia.  
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2. Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona ponosi odpowiedzialność 
może żądać od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 umowy.  

3 Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na  
zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  

 
§ 8 

 
W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po udzieleniu 
Wykonawcy dodatkowego odpowiedniego terminu na wykonanie umowy. Wyznaczenie przez 
Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej 
określonej w § 7 ust. 1. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, niż wskazana 

w ofercie jako podwykonawca.   
2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić tylko po 

wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 
 
 

§ 10 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami Umowy są sądy 
powszechne z siedzibą w Zamościu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

 
Załączniki: 
1. Oferta cenowa 

 
 
 
 

__________________              ________________
  

            WYKONAWCA                                   ZAMAWIAJĄCY 
 


