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Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A   

NR REJ. …........................................

(P R O J E K T)

zawarta   w   dniu ........................ r.   w   Krakowie   pomiędzy   

Szpitalem  Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Krakowie,  os.  Na Skarpie 66 31-913 Kraków,  wpisanym do Rejestru  stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych i
zawodowych, fundacji,  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa  - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS 0000035552,
NIP 678-26-80-028, REGON 000630161, zwanym dalej „Odbiorcą", w imieniu i na rzecz którego działa:

…............................................................

a
.........................................................................................................................................................................................,
wpisaną  /wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców  /do  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonego  /prowadzonej
przez  .......................................  pod numerem  ..................................,  NIP  .............................,  REGON  ...................,
zwanym /zwaną dalej „Wykonawcą", w imieniu i na rzecz którego /której działa /działają:

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

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

§ 1

Zawarcie  umowy  następuje  w  wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.) na „Zakup,  dostawę uruchomienie,  montaż  UPS-a  oraz  windy  osobowej
dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66, "  (ZP  42/14)  grupa
…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

§ 2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę , montaż i uruchomienie windy osobowej o napędzie elektrycznym, w istniejącym
szybie  windowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w
Krakowie zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia …....................... zwanej dalej  urządzeniem dźwigowym. 

2 .Wykonawca w ramach podanej ceny ofertowej przyjmie do wykonania:
1) dostawę urządzenia dźwigowego wraz z oprzyrządowaniem na miejsce montażu,
2) dostawę klimatyzatora wraz z montażem w szybie urządzenia dźwigowego  
2) montaż,
3) instalacja drzwi szybowych w przygotowanych otworach drzwiowych obecnie zabezpieczonych płytą OSB i wykładziną PCV.
4) sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i zatwierdzenie,
5) rejestrację urządzenia dźwigowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, pozwalającego na jego eksploatację.
6) podłączenie urządzenia dźwigowego do instalacji elektrycznej, instalacji SAP  istniejącej na terenie Szpitala w porozumieniu z 
firmą zajmującą się jej konserwacją. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu 
umowy. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i 
przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia  posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania prac
objętych  niniejszym  zamówieniem  oraz,  że  przed  rozpoczęciem  prac  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kopie  tych
dokumentów. 
5. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa wskazana w ust. 1. oraz kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5
umowy

§ 3
1. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania umowy 12 tygodnie od dnia podpisania umowy. 



§ 4

1.  Za  realizację  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  2  ust.  2  niniejszej  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić
Wykonawcy  wynagrodzenie  netto  ..................................... zł
(słownie:  ..............................................................................................................................................)  które  zostanie
powiększone  o  podatek  VAT  (23%)  w  wysokości  .............................zł  (słownie:  ..............................................),
brutto:  ................................... zł  (słownie:  .....................................................................................................),  zgodnie  z
ofertą przetargową Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu jak i również koszt wszelkich robót,
w  tym  robót  dodatkowych,  uzyskania  uzgodnień,   pozwoleń  warunkujących  odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  i  jest
niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.

3.  Płatność  powyższej  należności  zostanie  dokonana  przelewem na  rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany  przez  niego
na fakturze VAT.

4. Dostawca zobowiązuje się oznaczyć wystawianą przez siebie fakturę VAT numerem niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenie dźwigowe oraz jego montaż  ........ (min. 24) miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu dopuszczającego urządzenie dźwigowe do eksploatacji.  Natomiast na klimatyzator gwarancja  wyniesie
….............  - (min. 60) miesięcy.
2.  Niezależnie od zapisów ust.  1  Wykonawca udzieli  gwarancji  na wykonanie  instalacji  elektrycznej  ,  instalacji  klimatyzacji
…........................– (min. 60) miesięcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania urządzenia dźwigowego przez cały okres gwarancji. Dostawca
zobowiązuje się do przystąpienia do serwisowania  urządzenia dźwigowego w ciągu ..............  h (maks. 24 h.) od zgłoszenia
usterki lub awarii przez Odbiorcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje  się,  że  czas  naprawy  gwarancyjnej  wynosi  maksymalnie  …......................  (2  dni)  od  dnia  od
zgłoszenia usterki lub awarii przez Odbiorcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że naprawa urządzenia dźwigowego  powyżej 2 dni przedłuża gwarancję o czas naprawy.

6. Uprawnienia przysługujące Odbiorcy z tytułu gwarancji  jakości,  o których mowa w ust. 1 – 5, nie wyłączają uprawnień
przysługujących Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady urządzenia dźwigowego.

7. Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić przeglądy okresowe w okresie gwarancji na każde 12 miesięcy  w ilości …........... . 

8. Wykonawca  zobowiązuje się do zapewnienia przeprowadzenia przez autoryzowany serwis ........ (minimum jednego /dwa )
dodatkowego przeglądu gwarancyjnego wraz z konserwacją w roku (na każde 12 miesięcy)  przez cały okres gwarancji.

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przez producenta oraz UDT czynności konserwacyjnych i
przeglądowych  na  dostarczone  urządzenie  dźwigowe  a po  przeglądzie  wydanie  świadectwa  sprawności  i  dokonanie
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. 

§ 6

1. Podstawą wystawienia faktury będzie dopuszczenie do eksploatacji, protokół odbioru oraz rejestracja urządzenia dźwigowego
w UDT.
2.  Do  faktury  Wykonawca  dołączy  dokumentację  techniczną  urządzenia  dźwigowego  (DTR),  dokument  potwierdzający
rejestrację urządzenia dźwigowego.
3. Zapłata należności z faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 7
1. Wykonawca oświadcza, że :
1) Wycenił wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
2) Następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową .................... powierzy podwykonawcom....................; pozostałą 
część zamówienia wykonano osobiście.
2.  Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  cywilną  za  straty  i  szkody powstałe  w związku  z  wykonywanymi  przez
Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa
lub braku należytej staranności.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
1) Zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością i bez wad,
2) Zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.
3) Z zastosowaniem maszyn i urządzeń własnych,
4) W całości z materiałów własnych
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy.
2. Strony ustanawiają do realizacji umowy następujących przedstawicieli:



1) W imieniu Zamawiającego - ...........................
2) W imieniu Wykonawcy - ..................................

§ 9

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w 
okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.
2.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 10

1. Strony   ustalają   odpowiedzialność   za   niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   umowy   w  formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 10 % brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,

2) w wysokości  1  % brutto  wartości  przedmiotu  umowy,  o  której  mowa w §  4  ust.  1,  za  każdy  dzień  zwłoki  w
przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3 ust. 2 .

3) w wysokości  0,5 % brutto wartości  przedmiotu umowy, o której  mowa w § 4 ust.  1,  za każdy dzień zwłoki  w
przypadku niedotrzymania terminu przystąpienia do serwisowania urządzenia,  określonego w §  5 ust. 3 i 4 

4) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku
nieprzeprowadzania przeglądów pogwarancyjnych  określonych w §  5 ust. 8.

3.   Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 11

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Odbiorcy  na  dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że  powyższe  dotyczy  także  przelewu  wierzytelności  Dostawcy
przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.
2.  Dostawca zobowiązuje się umieścić na wystawianej  przez siebie fakturze VAT informację o wynikającym z treści  ust. 1
zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy.

§ 12

1.  Zakazuje  się  zmian postanowień niniejszej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której  dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzenie nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

1. Dostawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia i  obejmuje ona cały okres wykonywania zamówienia.  Aktualna polisa ubezpieczeniowa Dostawcy
stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
2.  W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed okresem określonym w § 4 ust. 1 umowy, Dostawca niezwłocznie
doręczy Odbiorcy poświadczoną za zgodność kopię nowej polisy.

§ 14

1.W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  oraz  ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2.Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane  będą  przez  sąd  właściwy  miejscowo  i  rzeczowo  dla
Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                  ZAMAWIAJĄCY:
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