
 

 

Umowa(wzór) 
 

 

Zawarta w dniu …….2022 r. w Ropczycach pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, z 

siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Regon: 690692118,  NIP:818-14-29-388.  

reprezentowanym przez: 

 

………………….         -              ………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………..                    -               ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

 

Umowa zostaje zawarta w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia  

w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy DZ_2022_05  na Zakup, dostawę i montaż kompensatorów mocy.  

 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na zakupie,  

dostawie oraz montażu przedmiotu zamówienia według zasad i na warunkach wskazanych w zapytaniu 

ofertowym oraz projekcie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć objęte zamówieniem urządzenia na wskazane niżej   adresy: 

a) Zadanie I  - Szpital  Powiatowy w Sędziszowie  Małopolskim, ul. Wyspiańskiego  14, 39-120 Sędziszów 

Małopolski 

b) Zadanie II – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego54, 39 -100 

Ropczyce 

3.  Wykonawca zobowiązuje się zamontować przedmiot zamówienia, skonfigurować  i ustawić wymagane 

parametry oraz  sprawdzić  poprawność działania odrębnie dla każdego  obiektu. 

 
§ 2 

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem wraz z rozładunkiem urządzeń oraz 

montażem w poszczególnych obiektach wskazanych w §1 ust. 2, lit. a i b 

 

 

§ 3 

  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / przy użyciu  własnego   sprzętu    

i  przy  zachowaniu   zasad organizacji  bezpiecznej   pracy wg  instrukcji obowiązujących  u 

Zamawiającego. 

§ 4 

 

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Za termin zakończenia  realizacji zamówienia uważa się datę podpisania protokołu bezusterkowego 



 

 

odbioru końcowego przez obie strony. 

§ 5 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy (odrębnie dla każdego z zadań) w formie ryczałtu w  

kwocie: 

    Cena netto………………………………. zł 

słownie: (…………………………………..) 

Podatek VAT …………………….…….. zł 

Cena brutto: …………………….………..zł 

Słownie: (…………………………………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie końcowego 

protokołu odbioru końcowego 

3. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

2) za  zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze  lub ujawnionych  w okresie  gwarancji     i 

rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania robót 

będących  przedmiotem  umowy  –  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zaistniałe  szkody,  łącznie 

ze skutkami finansowymi. 

4. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu będzie wyższa niż wysokość kary umownej, 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 7 

1. Odbiór końcowy usług nastąpi komisyjnie protokołem końcowym po całkowitym wykonaniu przedmiotu 

zamówienia. 

2. Protokół końcowy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ewentualnie terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jeśli odbiór zostanie 

wstrzymany z uwagi na ich wykrycie. 

3. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem odbioru końcowego usług przedkłada 

Zamawiającemu komplet  wymaganej  dokumentacji  m.in.  atesty,  certyfikaty,  instrukcje obsługi  

(obowiązkowo  w języku polskim) oraz inne dokumenty dotyczące dostarczonych i zamontowanych 

urządzeń. 

4. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może żądać wykonania usług po raz drugi lub od umowy odstąpić. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do 

powtórnego przystąpienia do odbioru końcowego usług, jeśli z uwagi na wady nie został on dokonany. 

6. Po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych 

zostanie podpisany protokół bezusterkowego odbioru końcowego usług, z którą to chwilą rozpoczynają swój 

bieg terminy gwarancji i rękojmi. 

7. Zamawiający  ma  prawo   odmówić   odbioru  prac   wykonanych   niezgodnie z wymogami technicznymi 

lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 



 

 

8. Niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie chociażby części umowy jest traktowane jako niewykonanie 

umowy rodzące skutki opisane w umowie i odrębnych przepisach prawnych. 

 
§ 8 

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot umowy na okres ……….miesięcy – 

zgodnie  z gwarancja producenta. 

 
§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji  zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizacje  

zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie od daty jego wstrzymania.  

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

3)  Wykonawca nie realizuje  zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany ceny spowodowanej zmianą stawki podatku VAT, 

2) konieczność  zmiany   terminu   wykonania   umowy   z   uwagi   na   dodatkowe   obowiązki   związane 

z  wykonywanym  przedmiotem  zamówienia  nałożone  na  Wykonawcę,  a  wynikające  ze  zmienionych   

w trakcie wykonywania umowy przepisów ustaw, rozporządzeń lub wytycznych, 

3) aktualizacji  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  technologiczny  (np.  wycofanie  z  obrotu  urządzeń   

lub materiałów, pojawienie się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie), jednak 

zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór 

Wykonawcy. 

2.  Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, za 

wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt.1. 
§ 11 

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 

negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 

3. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
§ 12 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 

(zgodnie z treścią oferty).  

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


