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UMOWA Nr …../2015 
                                                               (projekt) 

Zawarta w dniu  ………………2015r., w Myszkowie, pomiędzy:  

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Myszkowie, 

ul. Wolności 29, 42-300 Myszków, posiadającym NIP: 577-17-44-296, zarejestrowanym   

w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydz. Gospodarczy Nr KRS:0000007638, 

reprezentowanym przez : 

Dyrektora           -  

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a: ………………………………………………………………………………….., z siedzibą  

w  …………………………….. posiadającym  NIP: ………………., REGON: …………….., 

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zostaje zawarta umowa następującej 

treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usług dotyczących napraw i przeglądów 

aparatury medycznej anestezjologicznej zlokalizowanej w Szpitalu Powiatowym w 

Myszkowie, ul. Wolności 29, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym oraz ze 

złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wartość przedmiotu umowy dla Zadania nr …….. ustala się zgodnie ze złożoną ofertą  

na kwotę: 

netto: …………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………..). 

VAT: …………………… zł 

brutto:  …………………. zł 

(słownie:  ……………………………………………….). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej ceny przez okres obowiązywania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wykonywania usług i bierze odpowiedzialność 

za ich jakość, zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi. 

 

§ 3 

1. Wykonywanie usług odbywać się będzie cyklicznie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego, na podstawie telefonicznych zgłoszeń, upoważnionego pracownika Działu 

Eksploatacyjno – Technicznego. 

2. Po zakończeniu czynności naprawczych Wykonawca pisemnie potwierdzi wykonaną 

usługę u upoważnionej osoby w miejscu wykonywania usługi. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności za realizację przedmiotu 

umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury (potwierdzonej przez upoważnione 

osoby Zamawiającego), zgodnie z ustalonymi cenami, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 
 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy bądź realizowania 

umowy niezgodnie ze złożoną ofertą.          
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2. W przypadku braku możliwości realizacji umowy z przyczyn niezawinionych lub których 

nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, stronom przysługuje prawo do 

rozwiązania umowy z zachowaniem jedno – miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 5 

1. W razie nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy kary umowne w wysokości 0, 2 % od wartości brutto wystawionej faktury 

częściowej, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w § 2 pkt 1. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od     

Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w § 2 pkt 1. 

4.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu   

wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej  

umowy, a w szczególności nie będzie realizował usługi będącej przedmiotem niniejszej 

umowy.      
 

§ 6 

 

Umowę niniejszą zawiera się na czas określony tj. od dnia ……….2015r. do dnia ……2016 r.  

 

§ 7 

1. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.  

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu akceptowanego przez upoważnione osoby obu stron. 

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

         Wykonawca:                          Zamawiający:  

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                          …………………………… 


