
Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A   
(P R O J E K T)

zawarta   w   dniu ........................ 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  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS:  0000035552,  NIP:678-26-80-028,  REGON:000630161,
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa: 
dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
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  na  „Wymianę  kondensatorów
filtrujących  i  akumulatorów  bezobsługowych  w  UPS-ach” (ZP  14/2015)  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.).

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy UPS-ów obejmującej wykonanie następujących prac:
1) UPS typu Sentry HT 30 numer fabryczny ML38UP187540001

 Wymiana jednego akumulatora typu AML 120 – 12 ( 12V, 120 Ah ) numer 19 na nowy,
2) UPS typu Sentry HM 20 numer fabryczny LN05UP90784002

 Wymiana dwóch akumulatorów typu AML 65 – 12 ( 12V, 65Ah ) o numerach: 14 i 31 na nowe,
3) UPS typu MPS 250 kVA o numerze fabrycznym LU05AV900010001 

 Wymiana kondensatorów filtrujących na wyjściu UPS-a,
 Wymiana wszystkich akumulatorów typu AML 65 – 12 ( 12V, 65Ah ) w stosach numer 1 i numer 2,

4) UPS typu MPS 250 kVA o numerze fabrycznym LU05AV800220001
 Wymiana kondensatorów filtrujących na wyjściu UPS-a,
 Uzupełnienie stosu  numer 1 o brakujący akumulator ze zdemontowanych akumulatorów stosu numer 2,
 Wymiana akumulatorów w stosie numer 2 o numerach: 4, 7, 8, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36,

38, 39 
na sprawne, o najlepszych parametrach akumulatory:
ze stosu numer 1 o numerach: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 29, 30, 31 
ze stosu numer 2 o numerach: 7, 8, 10, 12, 30, 31, 32 
z UPS-a typu MPS 250 kVA o numerze fabrycznym LU05AV900010001.

 zgodnie z ofertą przetargową z dnia .................. 2015 r.
2. Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. 2012, poz. 1059 ze zm.)
§ 3

Naprawa obejmuje:
1. dostawę kondensatorów, akumulatorów i innych części niezbędnych do wykonania naprawy UPS-ów do 

miejsca wykonywanych prac;
2. wymianę uszkodzonych kondensatorów w UPS-ach oraz akumulatorów w stosach;
3. wykonanie pomiarów po zakończeniu prac;
4. sprawdzenie poprawności działania UPS-ów po wykonaniu napraw, potwierdzonych protokołem z wykona-

nych prac zawierających pomiary elektryczne;
5. utylizację zdemontowanych elementów.
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§ 4
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt  i  ryzyko kondensatory,  akumulatory i inne części  niezbędne do  

wykonania naprawy UPS-ów. 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar, o którym mowa w ust. 1, w opakowaniu producenta,. Każde

zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie towaru będzie zawierać nazwę, nr produktu lub nr serii.
3. Przed rozpoczęciem prac upoważniony pracownik Zamawiającego sprawdzi czy dostarczone kondensatory 

i akumulatory są właściwe.
4. W sytuacji, gdy dostarczone kondensatory i akumulatory będą niekompatybilne z UPS-ami podlegającymi

naprawie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany.
§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje pracownikami odpowiednio przeszkolonymi i posiadającymi właściwe
uprawnienia wymagane prawem do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde jego żądanie, kopie dokumentów, o których mowa w ust
1. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykorzystać  własny  sprzęt,  narzędzia  oraz  części  zamienne  i  materiały
eksploatacyjne konieczne do wykonania usługi.

4. Prace  montażowe  będą  przebiegać  w  sposób  nie  zakłócający  pracy  Szpitala.  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  wykonywania  prac  codziennie  w  godzinach  od  07:00  do  20:00  z  wyjątkiem  dni  ustawowo
wolnych od pracy

5. Utylizacja  wszelkich podlegających  utylizacji  lub recyklingowi  części  oraz  materiałów eksploatacyjnych
leży po stronie Wykonawcy.

§ 6
1. Wykonawca dokona naprawy UPS-ów w terminie ………………… od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Najpóźniej w ciągu 2 dni od zakończenia naprawy UPS-ów upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego

dokonają jej odbioru.
3. Z  czynności  odbioru  sporządzony  zostanie  protokół  naprawy  UPS-ów  zawierający  wszelkie  ustalenia

poczynione w trakcie odbioru. 
4. Protokół  wskazany w ust. 3 sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,

oraz podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Zamawiający  ma  prawo  odmówić  odbioru,  jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że

przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru.
§ 7

1. Wartość  przedmiotu  umowy  bez  uwzględnienia  podatku  VAT  wynosi  ….....................  zł
(słownie: ...........................................................................).

2. Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy usługa 
o której mowa w § 2 umowy opodatkowana jest według ................................ % stawki podatku  VAT.

3. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  .........................  zł
(słownie: .......................................................................................  złotych ).

4. Całkowita  wartość  brutto  umowy  zawiera  wszystkie  koszty  poniesione  przez  Wykonawcę  związane  
z realizacją zamówienia tj.: koszty zakupu kondensatorów, akumulatorów i innych części niezbędnych do
wykonania naprawy, koszty transportu, koszty ubezpieczenia towaru, koszty opakowania, koszty rozładunku
towaru, koszty wymiany,  robociznę, koszty utylizacji zdemontowanych elementów, należne podatki, koszty
ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, koszty gwarancji, odsetki i opłaty wynikające z ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, poz. 403), ewentualne upusty i
inne jeśli występują.

§ 8
1. Rozliczenie wykonanej usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru,

sporządzonego po realizacji całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3.
2. Faktury będą podpisane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego -  …..................... lub osobę przez

niego upoważnioną. 
3. Zamawiający dokona zapłaty należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy w terminie …. (min. 30 dni)

licząc od daty otrzymania faktury.
4. Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego

na fakturze VAT.
§ 9

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  .........  (min.  50  000)  godzinnej  gwarancji  pracy  na  zainstalowane
kondensatory filtrujące oraz ……… ( min. 10) lat żywotności na wymienione akumulatory przy zachowanej
temperaturze pomieszczenia nie większej niż 25° C.
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2. Wykonawca  zobowiązany jest  do bezpłatnego  serwisowania  wymienionych  elementów przez  cały okres
gwarancji.  Wykonawca  zobowiązuje się  do  przystąpienia  do  serwisowania  wymienionych  elementów w
ciągu ..............  (max. 24 h) od zgłoszenia usterki lub awarii przez Zamawiającego.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  czas  naprawy  gwarancyjnej  wynosi  maksymalnie  7  dni  od  dnia  od
zgłoszenia usterki lub awarii przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że naprawa wymienionych elementów powyżej 7 dni przedłuża gwarancję o
czas naprawy.

5. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1 – 4, nie
wyłączają  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wymienionych
kondensatorów i akumulatorów.

§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem usługi.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości:

 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

 5  %  wartości  brutto  umowy,  o  której  mowa  w  §  7  ust.  3,  za  każdy  dzień  zwłoki  w  przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w § 6 ust. 1;

 1  %  wartości  brutto  umowy,  o  której  mowa  w  §  7  ust.  3,  za  każdy  dzień  zwłoki  w  przypadku
niedotrzymania terminu przystąpienia do serwisowania aparatury medycznej, określonego w §  9 ust. 2. 

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 11

W  zakresie  wykonywania  postanowień  niniejszej  umowy  koordynatorem  ze  strony  Zamawiającego  jest
…................... tel. ….................., natomiast ze strony Wykonawcy - ....................................... tel. .........................

§ 12
Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  kwotę  min.  40.000,00  zł  i  obejmuje  ona  cały  okres
wykonywania  zamówienia.  Aktualna  polisa  ubezpieczeniowa  Wykonawcy  stanowi  załącznik  do  niniejszej
umowy.

§ 13
1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo z innymi podmiotami z zastrzeżeniem,

że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ani nie
zwiększy kosztów jej wykonania (o ile dotyczy).

2. Zamawiający,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  któremu  powierzono  realizację  Umowy,
przedkłada  Kupującemu poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  umowy o  podwykonawstwo  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Postanowienia  o  których  mowa  w  ust.  1  -  2  dotyczą  również  zmian  w  odpowiednich  umowach  z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
§ 14

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.  W  takim  przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku odmowy odbioru na podstawie § 6 ust. 5 ze skutkami
wskazanymi w § 10 ust 2 tiret 1.

§ 15
1. Prawa i obowiązki, wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także
przeniesienia wierzytelności  Wykonawcy przysługujących  mu względem Zamawiającego w drodze cesji,
faktoringu lub innej umowy o podobnym skutku.

2. Wykonawca 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
Zamawiającego.

§ 16
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
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§ 17
Wszelkie zmiany i  uzupełnienia niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§ 18
W  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych, oraz wszelkie właściwe przepisy prawa.

§ 19
Niniejsza umowa została  sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa dla  Zamawiającego,  
a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:
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