
Wzór umowy 
Umowa nr ………../SZP/2017 

 
zawarta w dniu …………… roku w Chrzanowie pomiędzy:  
Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia                               
w Krakowie,  XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000015881, NIP 628-19-16-916  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora -  
zwanym dalej „Zamawiającym” , 
 
a  
…………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” , o następującej treści:  

 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenie zamówienia publicznego  
przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy PZP) – nr sprawy ……./2016 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług serwisowych Tomografu 

Komputerowego Optima 540 ASIR (Tomograf) w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie 
przy ul. Topolowej 16 zgodnie z ofertą przetargową (przetarg nr 58/2017). 

2. Usługa, o której mowa w ust.1 obejmuje: 
a) Planowane przeglądy techniczne i konserwacje  zalecane przez producenta w 

zakresie kontroli bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, 
b) Prace inżynierów serwisowych – robocizna wraz z dojazdami, 
c) Usuwani awarii Tomografu jakie wystąpią w okresie obowiązywania umowy, 
d) Wymianę części zamiennych w przypadku ich awarii lub zużycia, 

3. Treść wzajemnych obowiązków ustalona została w: 
- niniejszej umowie,  
-SIWZ, 
-ofercie. 

   § 2 
Termin realizacji 

1. Umowę zawiera się na czas określony:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. od ……….. do 

……………… 

 
§3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz 
doświadczenie,  a także niezbędne do wykonania prac określonych w § 1ust. 2 
zasoby techniczne, ludzkie i ekonomiczne.  

2. W zakres przeglądów i konserwacji, o których mowa w §1 ust.2 pkt.a wchodzi 
wymiana części przewidzianych w dokumentacji technicznej tomografu. 

3. Przeglądy i konserwacje odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego,  
z częstotliwością cztery razy w roku. 

4. Konieczność wykonania przeglądu  i konserwacji tomografu, Zamawiający zgłasza 
Wykonawcy pisemnie i przesyła za pomocą faxu lub e-mailem: nr fax ………………; 
adres e-mail ……………………. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd i konserwację Tomografu  
w terminie do ( max 7 dni roboczych)  ……. dni od daty otrzymania zgłoszenia. 



6. W przypadku awarii Tomografu, Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie 
Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu, nie później niż w ciągu 48 godzin  od 
momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie wysłane faxem lub e-mailem: 
nr fax ………………; adres e-mail ……………………. 

7. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć: 
a) 3 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki,  w przypadku naprawy  

z użyciem części zamiennych znajdujących się w magazynie w Polsce.  
b) 5 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki ( w przypadku naprawy  

z użyciem części zamiennych koniecznych do sprowadzenia z zagranicy). 
8. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.2 w terminach,  

o których mowa w §3 ust. 5,6,7 rozumie się: 
a) Wykonanie przeglądu i konserwacji i/lub  naprawy oraz wymiany części, 
b) Wystawienie świadectwa, protokołu sprawności tomografu (wpis do 

paszportów technicznych), 
c) Uzyskanie wpisu przez upoważnionego przedstawiciela  Zamawiającego  

w Karcie pracy pracownika Wykonawcy. 

9. Do wykonania usługi, o której mowa w §1, Wykonawca stosował będzie wyłącznie 
nowe, oryginalne części zamienne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu 
przepisów za zakresu BHP, procedur, standardów Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością PN ISO 9001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
OHSAS 18001, załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
§ 4 

Warunki płatności: 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: 
………………………zł netto, …………………………zł brutto 

(słownie brutto:………………………………………………) 
 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w 12 równych  ratach na podstawie 
wystawionych faktur częściowych. 

3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  
W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia 
pomyłki.  

4. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia 
właściwej faktury korygującej lub  noty. 

5. Strony ustalają, że zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na 
fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.  

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia 
należności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

8. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu 
Szpitalnego, w tym w zakresie obowiązkowych opłat. 

 
§ 5 

Gwarancja i rękojmia za wady wymienionych części 
1. Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę i wymienione części 

tomografu wynosi …....(min 24 miesiące) miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  
2. Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy:  

a) Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji.  



b) Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych  wymienionego elementu urządzenia lub gdy 
sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu  przysługuje prawo 
wymiany części na nową, z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika. 

 
§6 

Warunki wykonywania uprawnień 
 z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części 

1. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego. W trakcie okresu 
objętego gwarancją i rękojmią dojazd do użytkownika sprzętu odbywać się będzie na koszt 
Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu,  
nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie 
wysłane faxem lub e-mailem: nr fax ………………; adres e-mail ……………………. 

11. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć: 
c) 3 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki  w przypadku naprawy z 

użyciem części zamiennych znajdujących się w magazynie w Polsce.  

d) 5 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki  w przypadku naprawy z 
użyciem części zamiennych koniecznych do sprowadzenia z zagranicy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających  
z gwarancji i rękojmi. 

4. W  przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek albo nieusunięcia ich w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub  usterek osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

5. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji dostarczy, wraz z przedmiotem 
zamówienia kartę gwarancyjną producenta.  Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający 
według swego wyboru uprawniony będzie do korzystania z gwarancji Wykonawcy lub 
producenta.  

§ 7 
Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 
a) z ramienia Zamawiającego: Lesław Wójcik  tel. (32) 6247036;  
b) z ramienia Wykonawcy : ………………………..……………….... tel. ……………………… 

 
§8 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią  

 kary umowne.  
2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych   

w następujących wypadkach i wysokościach:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji  
w wysokości 1 %  wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od 
dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

d) za niedostarczenie do zamawiającego dokumentów, o których mowa w §9 ust. 2 i 3 lub 

§10 ust.1 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 

upływu okresu wypowiedzenia są nadal należne.   
4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 

do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.  



5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody,  zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

 
§9 

1. Zamawiający wymaga, aby osoba/y wykonująca/e przegląd zatrudnione były na 
umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (art. 29 ust.3a ustawy PZP).  
W przypadku jednoosobowej działalności lub spółki osobowej, w której właściciel/ 
wspólnik będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonej przez 
Zamawiającego – wymóg ten nie ma zastosowania ( zastosowanie ma §10 niniejszej 
umowy). 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego 
wraz z fakturą o której mowa w §4 ust.3 i 4 niniejszej umowy, aktualnego 
oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o 
pracę, o którym mowa w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że dane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę:  

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym w 
szczególności bez podania imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników lub innych danych które podlegają anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, 
Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w §6. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

 
 
 



 
§10 

1. Strony zgodnie ustalają, iż stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tekst jednolity  (Dz. 
U.2015.2008 z póżn. zm.), Wykonawca, który samodzielnie będzie wykonywać 
zamówienie o którym mowa w §1 przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej 
informację o liczbie godzin wykonywania przedmiotu umowy, na zestawieniu 
stanowiącym  załącznik nr 1. 

2. Jeżeli Wykonawca zatrudnia osoby na umowę o pracę lub umowę zlecenia, nie 
ma obowiązku składać załącznika, o którym mowa w ust.1. W takim wypadku, 
wykonawca składa pisemne oświadczenia, iż zatrudnia osoby na umowę o pracę 
lub umowę zlecenia zgodnie z §9 ust.2. 

3. Zestawienie lub oświadczenie, o którym mowa w ust.1 lub ust.2 Wykonawca 
załączy do przesłanej Zamawiającemu faktury. 

4. Postanowienia §10 mają zastosowanie jedynie do osób fizycznych wykonujących 
działalność gospodarczą na terenie RP. 

 
§ 11 

Rozwiązanie umowy 
Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy  
z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca, w tym w szczególności z powodu: 
a)  opóźnienia w realizacji usług, o których mowa w §1 przekraczającego 14 dni, 
b) wykonania usługi wynikających z gwarancji i rękojmi  w terminie niezgodnym                          

z zapisami § 5 i § 6. 
 

§12 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona zamówienie: 

a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 
b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.* 

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy przez podwykonawców Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, 
b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu 

zapłaty na jego rzecz za wykonanie………………………………………….., 
c) zapewni w formie pisemnej, iż Podwykonawca zostanie zobowiązany do spełniania 

warunków z tytułu gwarancji i rękojmi w sposób opisany w niniejszej umowie. 
 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


