
Załącznik nr 2: projekt umowy

U M O W A      Nr  ......./Z /2016

       zawarta w dniu  ................... r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie
publiczne nr 2619/2016 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki
24  Sąd  Rejonowy  w  Olsztynie  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego  Nr KRS 0000026179 Kapitał zakładowy: 19.475.000 PLN  -  reprezentowaną
przez 2 członków Zarządu spośród wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                       -                  Prezes Zarządu
2. Janusz Nowakowski                      -                  Zastępca Prezesa Zarządu
3. Janusz Roszkowski                        -                  Członek Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
......................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Wyłonienie  wykonawcy  i  zawarcie  niniejszej  umowy  jest   rezultatem  wyboru
najkorzystniejszej    oferty  w   trybie   przetargu   nieograniczonego.

2. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  świadczenie  przez  Wykonawcę  usługi  stałej
obsługi  serwisowej  oraz bieżących  napraw aparatury,  której  wykaz zawarty jest  w
ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Stała  obsługa  serwisowa  w  danym  standardzie  obejmuje  następujący  zakres
czynności:

a) Wykonanie planowanych przeglądów, okresowych konserwacji oraz bieżących  
napraw zgodnie z zalecaniami producenta aparatury dla urządzeń wymienionych w 
Załączniku nr 1 do SIWZ.

b) Naprawy aparatów  według Załącznika nr 1 do SIWZ przy użyciu oryginalnych części
zamiennych.

c) Przeglądy sprzętu wykonywane będą w siedzibie Użytkownika zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Przeglądy endoskopów wykonywane będą co 6 miesięcy. Przeglądy
endoskopów połączone z pomiarem bezpieczeństwa elektrycznego (test MPE) 
wykonywane będą jeden raz w roku w siedzibie Wykonawcy. Przeglądy myjni 
automatycznych do endoskopów wykonywane będą co 2000 godzin lub jeden raz w 
roku w zależności od tego, która z okoliczności wystąpi szybciej. Przeglądy 
pozostałego sprzętu wykonywane będą raz w roku. W przypadku konieczności 
wykonania w czasie przeglądu czynności wymagających zapewnienia odpowiednich 
warunków dla przeprowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych , przegląd zostanie 
zakończony w siedzibie Wykonawcy. Urządzenia zostaną odesłane do siedziby 
Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy.

d) Harmonogram przeglądów, konserwacji i prewencyjnych napraw sporządzi 
Wykonawca i dostarczy Zamawiającemu i Użytkownikowi maksymalnie w terminie 
14 dni od zawarcia umowy.



e) Wykonawca zapewni utrzymanie aparatów wymienionych w Załączniku nr 1 do 
SIWZ w stanie pełnej sprawności technicznej.

f) Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o stanie technicznym 
aparatów, a Użytkownika o stanie technicznym aparatów oraz o warunkach 
prawidłowej obsługi.

g) Wykonawca umożliwi stały kontakt Użytkownika z Wykonawcą z możliwością 
konsultacji telefonicznych w dni robocze w godzinach od 8-16. 

h) Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za stan techniczny aparatów 
używanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi aparatu, 
lub w przypadku wykonania napraw poza autoryzowanym serwisem.

§ 2

1. W przypadku wyłączenia aparatu na dłużej niż 3 dni robocze (za dni robocze uznaje się dni
od poniedziałku do piątku), Wykonawca dostarczy aparat zastępczy na czas wykonania
naprawy.

2. W  przypadku  wyłączenia  aparatu  z  eksploatacji  na  skutek  jego  kasacji  wartość
wynagrodzenia  miesięcznego  Wykonawcy  zostanie  pomniejszona  o  kwotę  wyłączenia.
Pomniejszenie wynagrodzenia z tego tytułu nie wymaga aneksu do umowy. Będzie ono
dokonane na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na kwotę  ....................zł  netto miesięcznie
(słownie:  ..............................................................zł)  +  podatek  VAT  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Całkowita  wartość  umowy  wynosi  .....................zł  netto
(słownie..........................................................................zł) + podatek VAT = ........................
zł brutto (słownie..........................................................................zł)

3. Strony ustalają,  że  zapłata  dokonywana  będzie  przelewem w terminie  ......dni  od  daty
wystawienia  prawidłowej  faktury  przez  Wykonawcę  wraz  ze  sprawozdaniem  z
wykonanych napraw w zakresie rzeczowym i kosztowym.

§ 4

1. Przeglądy okresowe aparatury objętej umową odbywają  się  w terminach uzgodnionych z
Zamawiającym – harmonogram przeglądów stanowić będzie Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Harmonogram  przeglądów  okresowych  Wykonawca  sporządzi  i  dostarczy
Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Przekazywanie zleceń i uzgadnianie prac serwisowych odbywać się będzie fax’em na 
numer …….........lub pocztą email na adres..................... Zgłoszenia może dokonać osoba 
wymieniona w § 5 niniejszej umowy

4. Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy w terminie do 24 godzin w dni robocze od 
chwili zgłoszenia wadliwej pracy aparatów. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
usterek w terminie 72 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia w sposób określony w 
ust. 3 niniejszego paragrafu w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 7ºº a 15ºº, od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W przypadku  wyłączenia  aparatu  na  dłużej  niż  3  dni  robocze,  Wykonawca  dostarczy



aparat zastępczy na czas wykonania naprawy zgodnie z zapisem § 2 ust. 1.
a) Sprzęt zastępczy przesyłany będzie na koszt Wykonawcy za pośrednictwem firmy 

przewozowej wskazanej przez Wykonawcę,
b) Odbiór sprzętu zastępczego zostanie potwierdzony przez Zamawiającego poprzez 

podpisanie przez osobę upoważnioną i odesłanie Protokołu przekazania sprzętu 
zastępczego,

c) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy w przypadku: zaginięcia, kradzieży, uszkodzenia lub awarii sprzętu,

d) Dokumenty pisemne będą przesyłane do Wykonawcy w formie faxu na 
nr………………...lub pocztą email. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający dostarczy 
dokumenty w oryginale,

e) Sprzęt ma być dostarczany w stanie czystym, należy jednak bezwzględnie poddać go 
dezynfekcji przed pierwszym użyciem. Zamawiający jest w pełni odpowiedzialny za 
ewentualne szkodywyrządzone osobom trzecim przy użyciu sprzętu,

f) Zamawiający zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy 
wykonywaniu czynności z użyciem sprzętu oraz do przestrzegania zaleceń producenta
dotyczących obsługi sprzętu, w tym zaleceń zawartych w instrukcji obsługi 
urządzenia,

g) Na czas naprawy urządzenia Zamawiającego, przekraczający termin ustalony w 
umowie serwisowej sprzęt użyczany jest bezpłatnie. 

h) Zamawiający dokona zwrotu sprzętu zastępczego następnego dnia roboczego, po 
otrzymaniu naprawionego urządzenia, na którego czas naprawy, został przekazany do 
używania sprzęt. Sprzęt zastępczy zwracany będzie Wykonawcy w stanie czystym, 
tzn. Po przeprowadzeniu mycia i dezynfekcji, wraz z informacją o dacie i metodzie 
przeprowadzonej dezynfekcji, podpisaną przez osobę, która przeprowadziła 
dezynfekcję. 

i) W przypadku zaginięcia, kradzieży, uszkodzenia mechanicznego lub zawilgocenia 
sprzętu, bądź zaniedbania obowiązków spoczywających na Zamawiającym, 
Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych strat (z wyłączeniem 
utraconych korzyści) w wysokości ustalonej przez Wykonawcę, ale nie wyższej  niż 
wartość sprzętu.

6. Karta Pracy Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy 
zużyty na daną czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz zużyte części lub 
części, które powinny być zamówione w celu usunięcia awarii. Karta Pracy musi być 
każdorazowo podpisana przez osobę wymienioną w § 5 niniejszej umowy oraz przez 
Wykonawcę. Kopia Karty Pracy pozostaje u Zamawiającego.

7. Utylizację zużytych lub wymienionych części zamiennych zobowiązany jest 
przeprowadzić Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 

8. Wykonawca podejmuje się realizacji umowy na zasadach wyłączności. Dopuszczanie,
bez zgody Wykonawcy, osób trzecich do wykonywania obsługi serwisowej zwalnia 
Wykonawcę od odpowiedzialności za jakość i niezawodność aparatury objętej 
kontraktem oraz skutki materialne i prawne spowodowane przez nie.

9. Wykonawca może powierzyć wykonywanie obowiązków związanych z realizacją 
umowy częściowo lub całkowicie podwykonawcy, zgodnie ze złożonym w ofercie 
oświadczeniem (Załącznik nr 3 do siwz). Nie zwalnia to Wykonawcy od 
odpowiedzialności za skutki działania strony trzeciej, której powierzył wykonanie 
obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne.

10. Wykonawca po stwierdzeniu uszkodzeń nie wynikających z naturalnego zużycia 
elementów, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, np. 



działaniem siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, akt agresji, akt wandalizmu, 
kradzież), niezwłocznie jednak najpóźniej w terminie 2 dni powiadamia 
Zamawiającego przedstawiając możliwe sposoby i kosztorysy naprawy. Po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca naprawia niezwłocznie stwierdzone 
uszkodzenia, w terminie nie przekraczającym 7 dni.

11. Wykonawca udziela 6 m-cy gwarancji na każdą z wykonanych przez siebie napraw.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania raportu serwisowego lub karty pracy z 

wykonanego przeglądu technicznego lub wykonanej naprawy, w odniesieniu do 
wszystkich urządzeń objętych umową

§ 5 
 

1. Dane  kontaktowe   po  stronie  Zamawiającego:  Jacek  Sobala  tel  783  818  900  e-mail:
sobala.j@szpital.elk.pl

2. Dane kontaktowe  po stronie Wykonawcy: ..................................................................................
e-mail: ....................................

§ 6

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych.
2. Strony ustalają następujące kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
b) W przypadku zwłoki w naprawie aparatury objętej umową, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, ponad terminy określone w § 4 ust. 4 i 5 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości umowy brutto określonej w § 3
ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.  W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara nie
zostanie naliczona.
3. Kary umowne są należne Zamawiającemu bez względu na fakt powstania szkody. 
Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy.

2. 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.

3. Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  trzykrotnego
udokumentowanego  powtórzenia  się  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania
umowy przez Wykonawcę w ustalonym terminie.

§ 8

1. Strony  dopuszczają  zmianę  umowy  w  zakresie  podatku  VAT  przy  zachowaniu
niezmiennej  ceny netto  z mocą obowiązującą od wejścia  w życie  nowych stawek tego



podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego.
2. Postanowienia  umowy nie  mogą ulec  zmianie,  chyba   że konieczność wprowadzenia

takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia.

3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy wymagają pod rygorem  nieważności  formy
pisemnego aneksu.

4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje niższą cenę lub zamiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego.

§ 9
Zabezpieczenie umowy

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości brutto podanej w ofercie, co stanowi ............... zł (słownie:
............................złotych 00/100)

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych   (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 10
Postanowienia ogólne

1. Umowę  niniejszą strony zawierają  na czas określony od dnia  ...................... r.  do
dnia  ................................ r.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy
właściwe miejscowo z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf

