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   UMOWA  nr SPZOZ-ZP/31BU/2019 - wzór 

 
W  dniu ………………. 2019r. w Kępnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7,  
63 -600 Kępno  
reprezentowanym przez: 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 

wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953  
NIP 619 -18-27-089; REGON 000308548, nazwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
zwaną/ym w treści umowy „Wykonawcą”,  
została zawarta umowa następującej treści: 

 
Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie pisemnego zaproszenia do złożenia 
oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie – postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy 
    

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż automatycznego systemu parkingowego  zgodnie z zapytaniem 

ofertowym z dnia ……. oraz z ofertą Wykonawcy z dnia …………… , które stanową integralną część niniejszej 
umowy.  

2.  Przedmiot umowy obejmuje również przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
zainstalowanego systemu parkingowego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć także wymagane oprogramowanie wraz z wieczystą licencją i wszystkimi 
wymaganymi do działania systemu urządzeniami peryferyjnymi. 
 

                                                                             
                                                                                   § 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów i 
urządzeń niezbędnych do odbioru systemu przez wszystkie służby do tego uprawnione: straż pożarną, policję, czy 
organy nadzoru budowlanego oraz uruchomienia systemu i jego dalszą eksploatację przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac odtworzeniowych po realizacji zamówienia. 
3. Wykonawca w czasie przebudowy wjazdu do Szpitala, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót i wyznaczyć 

dodatkowy wjazd / wyjazd do Szpitala, oznaczony zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
4. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych 

przedmiarami robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu, 
jakiemu mają służyć, ani żądać dodatkowego wynagrodzenia za te prace. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w miejscu wykonywanych robót, na bieżąco i systematycznie 
likwidować wszelkie zagrożenia (w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy – w tym zakresie strony 
wyłączają stosowanie art. 480 Kodeksu cywilnego). 

6. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, usunąć z miejsca wykonywanych robót wszystkich zbędnych odpadów 
budowlanych powstałych podczas remontu (gruz rozbiórkowy, zdemontowane części instalacji i osprzętu, itp.). 
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§ 3 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstęp na teren realizacji przedmiotu umowy w okresie realizacji zamówienia. 
Powiadomienia o dacie udostępnienia terenu Zamawiający dokona pisemnie poprzez e- mail / faks. 

4. Wykonawca ponosi, od dnia wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy celem jej wykonywania, pełną 
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją umowy, poniesione przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu, życiu i mieniu. 

5. Wykonawca w czasie przebudowy wjazdu do Szpitala, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce robót  
i wyznaczyć dodatkowy wjazd / wyjazd do Szpitala, oznaczony zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować system parkingowy wraz z oprogramowaniem i z licencją oprogramowania 
na nośniku w terminie do 31 października 2019r. 

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostawy jest: 
Bartosz Malinowski lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 3 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 
dniowym.  

 
§ 5 

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w łącznej kwocie netto ………….. 
zł., plus należny podatek VAT …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………..zł (słownie: ……….). 
2.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca i Zamawiający  
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu umowy w tym w 
szczególności: cenę wszystkich wyrobów, cenę opakowań, cła, koszty transportu, wywozu ewentualnego gruzu, 
ubezpieczenia, rozładunku i  montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy – bez uwag, podpisany przez obie ze stron 
umowy. Protokół, o którym mowa przygotowuje Wykonawca w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty, w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  
5. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze.  
6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej, która zaczyna się do daty przekazania, potwierdzonej protokołem odbioru. W 
okresie gwarancji, Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego, skierowane na adres Wykonawcy, zobowiązany 
jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych mu wad i niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wady – z 
uwzględnieniem terminu wskazanego w § 6 ust. 2 lit. f. 
2. Wykonawca zapewnia w cenie oferty serwis gwarancyjny, w ramach którego wykona: 
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, 
b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji kiedy awaria spowodowana będzie nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń, 
c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich 
wykonania, 
d) aktualizację oprogramowania systemu parkingowego w czasie trwania okresu gwarancji, 
f) usunięcie usterki w czasie trwania gwarancji w terminie do 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego, za 
pomocą faksu lub e-maila. W przypadku kiedy usunięcie usterki nie będzie możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, strony pisemnie uzgodnią inny termin jej usunięcia. 
3. Wykonawca będzie świadczył na miejscu niezbędny, bezpłatny serwis w przypadku awarii systemu parkingowego. 
4. Koszt naprawy systemu w wyniku mechanicznych uszkodzeń dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie jest 
odpłatny. Koszt za naprawę ponosi Zamawiający jednakże dopiero po wcześniejszej akceptacji drogą mailową lub 
pisemną kosztorysu naprawy. 
5.Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru 
końcowego.  
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6.  Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 KC). Okres dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi odpowiada okresowi 
udzielonej gwarancji. 
7. Usterki sprzętu można będzie zgłaszać całodobowo: pod nr telefonu / faksu …………………., drogą elektroniczną  
e-mail:…………………. 
8. Wykonawca gwarantuje serwis pogwarancyjny systemu, na warunkach określonych w ewentualnym odrębnym 
porozumieniu. 

 
§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia – w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 
3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości  8 % 
 wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,  
c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości    8 % 
wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,  
d) w uznanej reklamacji - za zwłokę w dokonaniu naprawy przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości brutto 
wyposażenia zgłoszonego przez Zamawiającego do naprawy określonej w formularzu cenowym będącym załącznikiem 
do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,  

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W tym wypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.  
2) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości lub niezgodnego z przedmiotem umowy 
określonym w zapytaniu ofertowym oraz jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wykonania całego zakresu zamówienia  
3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy;  
4) gdy Wykonawca przerwał bez uzgodnienia z zamawiającymi, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
nieprzerwanie dłużnej niż 7 dni;  
5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu końcowego zakończenia dostaw;  
6) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

 

§ 9 
Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w drodze porozumienia stron w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. Zmiana umowy nie może wprowadzać treści niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że 
zmiany niekorzystne są powodowane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania 
niniejszej umowy. 

§ 10 
1. Dla celów niniejszej Umowy, termin „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

finansowe, organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa Strony lub inne informacje posiadające dla Strony wartość 
gospodarczą. 

2.   Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, tj. w szczególności do: 
a) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym w związku z podjętą 
współpracą Stron, o której mowa w Preambule niniejszej umowy, tj. w szczególności w celu należytego i zgodnego z 
przepisami obowiązującego prawa wykonania umowy lub umów zawartych pomiędzy Stronami, 
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b) nie ujawniania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim poza osobami określonymi w niniejszej 
umowie, 
c) przechowywania Informacji Poufnych z zachowaniem najwyższej staranności w celu ich zabezpieczenia przed 
ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

2. Zasad poufności uregulowanych w niniejszej umowie nie stosuje się do Informacji Poufnych, które: 
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej umowy, w 

szczególności, gdy zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Stron, 
b) są w chwili ujawniania znane Stronie,  
c) Strona otrzymała za pośrednictwem osoby trzeciej niezobowiązanej do zachowania poufności, 
d) zostały ujawnione organom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie i w granicach obowiązujących 

przepisów prawa, 
e) zostały niezależnie opracowane przez osoby działające na rzecz Strony  

     
 
§  11 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich 
informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, chyba, że udzielenie informacji wynika z przepisów prawa. 

2.  Naruszenie obowiązków określonych w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzone 
Zamawiającemu szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto daje prawo Zamawiającemu do 
rozwiązania umowy.  

§ 12 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.  

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od wszczęcia sporu – właściwym do rozpoznania sprawy 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, natomiast dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

Zamawiający: Wykonawca:                            


