UMOWA nr ……… /2011
Wykonywania okresowych przeglądów technicznych respiratorów
w okresie 48 miesięcy
/ Projekt umowy-załącznik nr 3 /
W dniu……………2011 r. w Sokołowie Podlaskim została zawarta umowa
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
zarejestrowanym w KRS nr 0000035422 z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Jana Bosko 5, zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:
Krzysztof Lubiński -Dyrektor
a firmą
…………………… zarejestrowaną w KRS nr ………………. z siedzibą
…………………………, zwaną dalej wykonawcą reprezentowaną przez:
1. .....................................................................
2.......................................................................
§1
1/Umowę strony zawierają na okres od .........2011 r do ..........2015r
Umowa jest zawierana na podstawie postępowania prowadzonego według Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z dnia 25
czerwca 2010 r., poz.759) w trybie przetargu nieograniczonego.
2/ Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu
okresowych przeglądów technicznych respiratorów zgodnie z wymogami
producenta aparatury i harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu
w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą
przetargową, która jest integralną częścią umowy.
3/ Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy osobom przeszkolonym
zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot zamówienia musi być realizowany
zgodnie z wymogami producenta aparatury i z obowiązującymi normami i
odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż.
4/Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona przy użyciu
własnej aparatury, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego.
5/W przypadku konieczności wykonania w siedzibie Wykonawcy koszty związane z
dostarczeniem i odebraniem ponosi Wykonawca.
6/Na wymienione podzespoły ,wynikłe w trakcie prac przeglądowych, które nie
wchodzą w skład pakietu serwisowego Wykonawca udzieli gwarancji zapewniającej
sprawne działanie sprzętu. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów, które
pokryje Zamawiający.
§2
1/ Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze
złożoną ofertą za wykonaną usługę.
Umowa obejmuje pakiet nr…… wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Powyższa kwota zawiera podatek VAT oraz inne koszty związane z dojazdem,
transportem i przesłaniem sprzętu.

2/ Podstawą zapłaty za wykonanie usługi będzie faktura /rachunek wystawiana
zgodnie z rodzajem wykonanych usług.
3/Płatność faktury nastąpi przelewem bankowym na rachunek
dostawcy………………………………………………………..w okresie 30 dni
licząc od daty otrzymania faktury.
§3
1/Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto maksymalnie o wartość wynikającą z
nowej stawki VAT.
2/Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny o wskaźnik inflacji po
zakończeniu roku 2012. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie
aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy.
§4
1/Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2/ Ustala się karę umowną, płatną Zamawiającemu, w wysokości 0,5 % wartości
zamówionej usługi określonej za każdy dzień opóźnienia realizacji zamówienia.
3/Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ustala się karę
umowną płatną zamawiającemu w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4/W przypadku nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy
ustawowe odsetki.
5/Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§5
1/ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2/ Ewentualne spory wynikłe z niewłaściwej realizacji umowy będzie rozstrzygać
Sąd Gospodarczy w Siedlcach.
§6
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
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