
 

Umowa Nr AOT.IK 2121.2.85.             .2017 

 

 

zawarta w dniu  .......................w Zamościu  pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem 

Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 

10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, 

 NIP 922 – 22 – 92 – 491 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działa: 

 

....................................................................................................................................... 

 

a firmą ................................................, z siedzibą w .................., adres 

spółki:.............................., zarejestrowaną w: .................................................. pod nr ....... , 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu której działa: 

............................. 

......................................................................................................... 

 

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielanie zamówienia na 

dostawy/usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy/usługi nie przekraczające 30 000 

EURO Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w 

Zamościu. 

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na  przeglądzie okresowym i naprawie aparatu do 

krioablacji CryoConsole prod. CryoCath  na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża  Jana  Pawła II w Zamościu.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

- dostawę wraz z wymianą zaworu proporcjonalnego MKS 

- przegląd okresowy aparatu i wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem 

do dalszego użytkowania 

 

3. Usługa będzie wykonywana w miejscu zamontowania urządzenia w siedzibie 

Zamawiającego. 

4.Wykonawca oświadcza, że dysponuje uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem i 

potencjałem odpowiednim do wykonywania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy obejmuje części nowe, nie używane, będące 

wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, oznaczone znakiem CE. 

 

 

§ 2 



1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. 

Termin wykonania umowy określa się następująco: do 21 dni roboczych licząc od daty 

podpisania umowy tj. do dnia ................ 

2. Za prawidłowo wykonaną umowę  Zamawiający uzna wykonanie czynności określonych w  

§ 1 zakończonych dostarczeniem raportu z wykonanej usługi  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać nikomu w żaden sposób i nie wykorzystywać 

informacji związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, z którymi zapoznał się w 

związku z realizacja umowy, oraz zachować w tajemnicy sposoby ich zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Wartość umowy wynosi …………………………..zł brutto (słownie złotych: 

………………………………… ), tj. …………….. zł netto wraz z podatkiem VAT. 

2. Cena brutto umowy obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe z podatkiem VAT 

3. Cena jednostkowa brutto nie może ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 4 

1.Płatność za wykonaną umowę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto 

Wykonawcy podane w fakturze w ciągu .............. dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany obustronnie raport 

wykonania usługi. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu należą się od Wykonawcy 

kary umowne w wysokości 0,2% całkowitej ceny (brutto) za każdy roboczy dzień zwłoki . 

2. W przypadku odstąpienia od umowy,  z winy Wykonawcy, przez którąkolwiek ze stron należy 

się Zamawiającemu od Wykonawcy kara umowna w wysokości 5% łącznej ceny (brutto) umowy 

wskazanej w § 3 ust.1. 

3. W przypadku gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

. 

§ 6 

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

2.W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy po udzieleniu Wykonawcy dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego 

nowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej 

w § 5 ust.1 a dokonane odstąpienie nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty tej kary. 

3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić 

wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wymienione podzespoły i usługę serwisową 

.............................licząc od dnia podpisania raportu wykonanej usługi. 

 

2. Do udzielonej gwarancji odpowiednie zastosowanie ma art. 580 i 581 KC. 

 



 

§ 8 

W razie wystąpienia istotnej 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 10 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach 

 

 

§ 9 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego 

oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawne. 

2.Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

w miejscu siedziby Zamawiającego 

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

 

                            

 

 

    

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY  


