
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie                                    Załącznik nr 4 do SIWZ
Dział Organizacyjno-Prawny                                                                                                           z dnia 7.09.2012r.  
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl

U M O W A   D O S T A W Y
P R O J E K T

(Nr ...................................)

zawarta  w  dniu  .........................  2012  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, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
–  Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS 
0000035552, NIP 678-26-80-028 zwanym dalej „Odbiorcą” w imieniu i na rzecz którego działa:

lek. med. Andrzej Ślęzak - Dyrektor Szpitala

wpisanym do Rejestru/ewidencji prowadzonego przez ............................ pod
numerem ..................................  zwaną  w  dalszej  treści  umowy „wykonawcą",  w  imieniu  na  rzecz  którego 
działa/ją:

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  „Dostawę  wraz  z  usługą 
wymiany podzespołów w zasi laczach  UPS typu SENTRY"  (ZP 31/12)  dla potrzeb Szpitala 
specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  przeprowadzonego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z usługą wymiany podzespołów w zasilaczach UPS typu SENTRY  wg 
następującego zestawienia zwanych dalej urządzeniami:
1/.  dostawa  4 szt. kondensatorów AC CME 133-500,133µF, wraz ze sprawdzeniem parametrów pracy UPS-a po 
wykonanej  wymianie  kondensatorów  w  UPS  -  ie  typu  Sentry  MPS  250kVA o  numerze  fabrycznym 
LU50AV800220001
2/. dostawa 64 szt. akumulatorów żelowych EPS 65Ah 12V o projektowanej żywotności min. 10 lat, 8 szt. 
wentylatorów,  8 szt. kondensatorów elektrolitycznych w układzie DC oraz sprawdzeniem parametrów pracy UPS-
a po wykonanej wymianie akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów w UPS- ie  typu Sentry HT 40kVA o 
numerze fabrycznym P1859201 
3/. dostawa  48 szt. akumulatorów żelowych EPL 28Ah 12V o projektowanej żywotności min. 10 lat, 8 szt. 
wentylatorów, 14 szt. kondensatorów elektrolitycznych w układzie DC, oraz sprawdzenie parametrów pracy UPS-a 
po wykonanej wymianie akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów w UPS - ie  typu Sentry SM 15kVA o 
numerze fabrycznym P3232203028C 
zgodnie z  ofertą przetargową z dnia .............................. 2012 r.
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi bez uwzględniania podatku VAT.....................................................zł 
(słownie:   ...............................................................................................................................................).

§ 3

1. Do podanej w § 2 ust. 2 ceny Wykonawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W dniu zawarcia umowy przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, opodatkowany jest 

według ............ % stawki podatku VAT.
3. Wartość przedmiotu  umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi .......................... zł 

(słownie:................................................................................ ).
4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 4

1. Dostawa wraz z usługą wymiany podzespołów w zasilaczach UPS typu SENTRY nastąpi w ciągu 5 tygodni od 
dnia podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.

2. W  razie  konieczności  Wykonawca  powinien  przewidzieć  wymianę  mostków  pomiędzy  wymienianymi 
akumulatorami.

§  5

1. Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą spełniać wymogi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.)

2. Wykonawca  poniesie  koszty  utylizacji  wszelkich  podlegających  utylizacji  lub  recyklingowi  części  oraz 
materiałów eksploatacyjnych.



§ 6

1.   Płatność należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie dokonywana po podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru na podstawie faktury VAT w terminie .........  od daty dostarczenia tych dokumentów 
Odbiorcy.

2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego
na fakturze VAT.

§  7

1. Odbioru  urządzenia  dokonują  upoważnieni  przedstawiciele  Odbiorcy  w  dniu  zakończenia  montażu  i 
uruchomienia.

2. Z czynności odbioru Odbiorca sporządza protokół odbioru, który winien zawierać ustalenia poczynione w
trakcie odbioru. Protokół odbioru podpisany przez strony Odbiorca doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

3. Odbiorca ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot
umowy nie osiągnął gotowości do odbioru.

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac montażowych.  
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom trzecim

 poprzez wadliwe wykonanie prac montażowych.
3. Udzielony okres gwarancji jakości zaoferowanego dla wymienianych podzespołów wynosi ........ (min. 12) 

miesięcy  ,  dla  akumulatorów projektowana  żywotność  min.  10  lat   Odbiorca  nie  będzie  obciążany  w 
okresie gwarancji żadnymi kosztami związanymi z serwisowaniem niniejszego urządzenia.

4. Uprawnienia  przysługujące  Odbiorcy  tytułu  gwarancji  jakości  nie  wyłączają  uprawnień  wynikających  z  
tytułu
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie
dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.

6. Strony przyjmują że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 1 roku od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się
do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Odbiorca może żądać usunięcia wad wyznaczając
Wykonawcy odpowiedni termin, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, a w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w
wyznaczonym terminie Odbiorca może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia,
Odbiorca może :
1) jeżeli   wady   nie   umożliwiają  użytkowania   przedmiotu   umowy  zgodnie  z   przeznaczeniem  obniżyć
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, rozwiązać umowę
w  trybie   natychmiastowym,   zawiadamiając  o  tym  właściwe  organy  nadzoru  lub  żądać  ponownego
wykonania przedmiotu umowy.
9. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku w

stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy.
10. Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów o których mowa w

ust.6, jeżeli zareklamował wadę przed upływem terminów. W tym przypadku roszczenia Odbiorcy wygasają po
roku od dnia ujawnienia wady.

§  9

1. Strony   ustalają   odpowiedzialność   za   niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   umowy   w  formie  
kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości  10 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w
dostawie, montażu i uruchomienia urządzenia,
3) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2  za każdy dzień zwłoki w
usunięciu wad w wyznaczonym terminie.

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

§ 10

W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Odbiorca może odstąpić od umowy. W 
takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części 
umowy.



§ 11

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 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 do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

§ 12

1. Dostawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
umowy.
2. Wszelkie naprawy serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub jego autoryzowany 
serwis. Celem wykonania usług serwisowych personel Dostawcy lub autoryzowanego serwisu uzyska dostęp do 
sprzętu w uzgodnionym terminie.
3. Adres serwisu : ......................................................................................................................................
4. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania naprawy z zakresu objętego w  § 2 ust. 1 umowy , liczony 
będzie  od chwili reakcji serwisu, i będzie wynosił : .............................. (max 48 h)
5. Pracownicy Dostawcy posiadają świadectwa kwalifikacyjne SEP typu „E” do 1 kV  - które będą załącznikiem 
nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 umowy najpóźniej z 
dniem podpisania niniejszej umowy.
7. Naprawa odbędzie się w obecności bezpośredniego użytkownika i pracownika Sekcji Instalacji Elektrycznych, 
Teletechnicznych,  Napraw  Aparatury  Medycznej,  i  musi  zostać  potwierdzona  protokołem  serwisowym, 
podpisanym  przez  każdą  ze  stron.  Brak  podpisu  na  protokole  serwisowym  pracownika  Sekcji  Instalacji  
Elektrycznych,  Teletechnicznych,  Napraw  Aparatury  Medycznej  stanowi  podstawę  do  nieprzyjęcia  faktury  do 
realizacji.
8. Wymienione części i podzespoły pozostają u użytkownika z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy.

§ 13

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Odbiorcy.

§ 14

Wszelkie   zmiany   i   uzupełnienia   niniejszej    umowy   wymagają   dla   swej   ważności   formy   pisemnej  w 
postaci aneksu do umowy.

§ 15

W   sprawach    nie   uregulowanych    niniejszą   umową   mają   zastosowanie   przepisy   Kodeksu   cywilnego  
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Niniejsza   umowa   została   sporządzona   w   trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   dla  Odbiorcy,  
a jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                                                                                ODBIORCA:


	p r o j e k t

