
Załącznik Nr 3        
UMOWA 

 
Zawarta dnia ……..2014 r. w Sejnach pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2 
działającym  na  podstawie wpisu  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego    0000016297  zwanym w 
treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 
……………………………………………………………. 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 
………………………………………………………………… 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy  jest modernizacja‐wymiana  i oddanie do bieżącej eksploatacji 1  kpl. 

urządzenia dźwigowego,  towarowego,   dla potrzeb SP ZOZ w Sejnach, którego wymagane 
parametry  techniczne,  wyposażenie  ,  gwarancja‐serwis  przedstawiono  w  ofercie 
przetargowej z dnia ……...2014r., które stanową załączniki do niniejszej umowy i stanowią jej 
integralną część. 

2. Wykonawca gwarantuje  ,  że zaoferowane urządzenie  jest  fabrycznie nowe, kompletne pod 
względem  sprzętowym  i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowe  do  podjęcia  działalności  w  
oferowanym zakresie bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 
§ 2 

1. Dostawa  do  siedziby  Zamawiającego,  montaż  oraz  przekazanie  do  bieżącej  eksploatacji 
przedmiotu  zamówienia wraz  z  podpisaniem  protokołu  odbioru  nastąpi  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy w terminie: do 30 listopada 2014 r. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i organizację pracy w czynnym 
    obiekcie szpitala. 
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i organizację robót   

 zabezpieczenie i oznakowanie miejsca modernizacji, 

 sprzątnięcie miejsca modernizacji, 

 likwidację szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac z winy Wykonawcy, 

 oznakowanie i zachowanie bezpieczeństwa personelu, pacjentów szpitala i 
odwiedzających oraz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
§ 3 

1. Odbiór  dźwigu  przez  Zamawiającego  nastąpi  po  protokolarnym  odbiorze  dźwigów  przez 
Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego wraz z niezbędną dokumentacją  rejestracyjną w 
UDT. 

2. Termin  odbioru  zadania  zostaje  wyznaczony  przez  Zamawiającego  w  ciągu  3  dni  od 
otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru podpisanego przez Wykonawcę 
lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. W  zgłoszeniu  wymagane  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  oświadczenia,  że  całość 
zamówienia  jest  zakończona,  wykonana  kompleksowo  zgodnie  z  zawartą    umową  i 
Wykonawca  gwarantuje  dopuszczenie  do  bezpiecznego  użytkowania  zgodnie  z 
przeznaczeniem, umożliwiające eksploatację dźwigu. 



4. Za  termin  wykonania  zamówienia  ‐  przyjmuje  się  dzień  podpisania  przez  obie  strony 
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. 

5. Wykonawca dostarczy w dniu podpisania protokołu odbioru dla Zamawiającego skoroszyt z  
wpiętymi następującymi dokumentami: 

 faktura, 

 protokół  odbioru  dźwigu  przez  Urząd  Dozoru  Technicznego  wraz  z  niezbędną 
dokumentacją  rejestracyjną w UDT, 

 protokół  odbioru  z  uzupełnionymi  danymi  oferowanego  wyrobu  oraz  ewentualnym 
protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę, 

 instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim – 2 szt. 
6. W  przypadku  stwierdzenia  braku  protokołu  odbioru  podpisanego  przez  Urząd  Dozoru 

Technicznego, wad lub braków Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru. 
7. W  wypadku  odmowy  odbioru  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 

ponownego zwołania odbioru, po usunięcie stwierdzonych wad, usterek. Okres usuwania 
wad i uzupełnienia dokumentów nie przedłuża terminu umowy. 
 

§ 4 
1. Tytułem wynagrodzenia za   wykonanie   usługi   z   niniejszej   umowy   Zamawiający   zapłaci 

Wykonawcy   kwotę nie wyższą niż ……  zł    (słownie: ……….  zł) netto plus podatek VAT w 
kwocie  ……….  zł  (słownie:  ………………………………..zł)  na  podstawie  faktury Wykonawcy w 
terminie ….. dni od daty doręczenia faktury. 

2. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  protokół  odbioru  końcowego  zmodernizowanego 
dźwigu podpisany przez strony potwierdzający należyte wykonanie robót 

§ 5 
1. Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 
2. W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  części  przedmiotu  umowy 

Podwykonawcom, przy rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

 Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  dowody  zapłaty  wynagrodzeń  na  rzecz 
Podwykonawców  potwierdzające  brak  zaległości  Wykonawcy  w  uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo, pod 
rygorem wynikającym z poniższych zapisów, 

 w  przypadku  uchylenia  się  Wykonawcy  od  zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego 
Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, 
wezwie  Wykonawcę  do  złożenia    pisemnych  wyjaśnień    dotyczących  powodów 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem   mu   7‐ dniowego 
terminu   na  ich złożenie.  

 w  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  wyżej,  podważających  zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy. 

 Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  podwykonawcy  należne wynagrodzenie  (  bez 
odsetek),  jeżeli podwykonawca udokumentuje  jego zasadność, a Wykonawca nie złoży 
w  trybie  określonym  powyżej  wyjaśnień    w  sposób  wystarczający  wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. 

 
§ 6 

1. Ogólna  gwarancja  na  techniczną  kompletność  oraz  sprawność  wymienionego  dźwigu 
wynosi  ............miesięcy poczynając od dnia, w którym Zamawiający protokolarnie dokona 
bezusterkowego odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji konserwacja dźwigów dokonywana będzie na koszt Wykonawcy. 



3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i zużywalnych przez okres minimum 
10 lat po okresie gwarancyjnym zmodernizowanego dźwigu. 
 

§ 7 
Kary umowne : 
1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia brutto. 
2. Z  tytułu nieterminowej  realizacji  (modernizacji urządzenia dźwigowego) Zamawiający ma 

prawo  do  naliczenia  Wykonawcy  kary  umownej  w  wysokości  0,3  %    wysokości 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Za  opóźnienie  w  reakcji  (przybyciu)  serwisu  gwarancyjnego  do  Zamawiającego  w  celu 
usunięcia  awarii windy w  ramach gwarancji Zamawiający może naliczyć  kary umowne w 
wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 

§ 8 
W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia lub nienależytego wywiązywania 
się  z  postanowień    niniejszej  umowy  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania 
umowy w  trybie  natychmiastowym  z  prawem  naliczenia  kar  umownych wskazanych w  §  7 
umowy.  

§ 9 
Odstąpienie od umowy: 
1. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagaj  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności. 

§ 11 
1. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

 
Wykonawca                                                                                                      Zamawiający 
 
 
                             
 
 
 


