
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

UMOWA  wzór 

 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

A/ Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie         
37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie pod numerem    0000019670 , NIP: 793-14-00-573 

 

reprezentowanym przez : Stanisław Bury -   Dyrektor  

zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM",  

a  

B/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

.............................................................. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem WYKONAWCY na  dostawę towarów w 

drodze przetargu publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. 

 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia do  zwalczania bakterii legionella  na poziomie 
dopuszczalnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie 
jakości wody  przeznaczonej  do spożycia przez ludzi  w instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z 
montażem i przeszkoleniem personelu. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie  ze złożoną ofertą stanowiąca załącznik do 
umowy oraz  wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

 

§2  

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  

netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto 

słownie .............................................................. zł  

2. Należnośd za przedmiot umowy  płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT , dostarczonej Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez obie 

strony protokołu odbioru w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury. 

3.   Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 



§ 3 

TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

w terminie: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych 

będzie zgłoszenie gotowości do odbioru z załączonym dokumentem z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej potwierdzającej brak bakterii Legionella we wskazanych punktach pomiarowych.  

2. Wraz z protokołem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a) instrukcje obsługi w języku polskim dla urządzenia, 

b) karty gwarancyjne urządzenia, 

c) karty charakterystyki zastosowanych środków chemicznych, 
d) certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, 

Paostwowego Zakładu Higieny lub inne dokumenty na używane środki chemiczne, atesty PZH na 

urządzenia, 

f) dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia pracowników, 

 
§4 

GWARANCJA I SERWIS 

1. Przedmiot umowy   zostanie objęty ….. miesięcznym terminem gwarancji jakości licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru. 

 
3. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek 

w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową 

reakcję na zgłoszenie awarii są: 

...............................................................tel.........................tel. kom................ 

4. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: ………………… –Dział 

administracyjno- techniczny, tel. 016/6328198 

§ 5  

KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach 

określonych umową. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z  przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi 

Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, 



- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezależnych od Zamawiającego  - w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, 

-za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 3 pkt.1 - w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, za każdy dzieo opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto zawartego w § 2 pkt.1, za każdy dzieo opóźnienia, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni 

od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących  po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na 
podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie 
zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącid kwoty kar umownych z należności wobec 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosid wierzytelności 

wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, pod rygorem nieważności tej 

czynności. 

§ 6 

SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

2. Spory, mogące wyniknąd przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygad 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7  

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą byd dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności 

2. Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

        

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


