
Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 

W dniu ............2017 r. w Warszawie pomiędzy: 
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ z siedzibą przy ulicy  
Koszykowej 78, 00-671 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000236509, NIP: 1132555793, 
REGON: 140130346, reprezentowanym przez:  
…………………………… - Dyrektora 
a firmą ........................ z siedzibą w ………………..….. .zwanym dalej „Wykonawcą”, 
wpisanym do ............................. pod numerem ............... posiadającym 
NIP: ........................REGON: ....................., reprezentowanym przez: 
........................................... - ........................................... 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 30 000 euro, mając 

na uwadze art. 4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przedmiotowa umowa została zawarta bez 
zastosowania ustawy na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę prowadzenia 
przeglądów konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych Urządzeń Transportu Bliskiego, 
zwanych dalej UTB następującego typu:                  
a) Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - DŹWIG OSOBOWY 

PLATFORMOWY GULIVER o numerze fabrycznym: 6002907; 
b) Dźwig towarowy mały BKG-100.45/8 o numerze fabrycznym: 88512. 

3. Usługi będą świadczone na rzecz Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku, ul. Polanki 117. 

4. Szczegółowy opis świadczonych usług stanowi załącznik nr 1 do umowy (opis 
przedmiotu zamówienia). 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Konserwacji UTB w sposób ustalony zgodnie z: instrukcją producenta, wytycznymi 

Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Założenia i prowadzenia dziennika konserwacji dla przedmiotowych urządzeń. 
3. Utrzymania w sprawności zleconego do konserwacji urządzenia w okresie między 

przeglądami i naprawami. 
4. Udziału w badaniach okresowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 
5. Usuwania awarii oraz wykonywania drobnych napraw niewymagających użycia części 

zamiennych. 
6. Przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji. 



7. Usuwania awarii związanej z wymianą części (przy częściach dostępnych w kraju)  
w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zaakceptowania cen kosztów części zamiennych 
przez Zamawiającego. 

8. Usuwania awarii związanej z wymianą części (przy częściach niedostępnych w kraju)  
w czasie nie dłuższym niż 5 dni, od dnia zaakceptowania cen kosztów części zamiennych 
przez Zamawiającego.  

9. Udzielania na wykonane naprawy i montowane części minimum 12-tu miesięcy 
gwarancji. Jeżeli w trakcie okresu gwarancji części będą wymagały wymiany, 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić części zastępcze na czas naprawy lub 
sprowadzenia niewadliwych części, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony 
zamawiającego.  

10. Sprawdzenia skuteczności działania instalacji przeciwporażeniowej, sprawdzenia    
oporności izolacji obwodów elektrycznych dźwigu i wykonywania pomiarów. 
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy w wysokości pełnej, jeżeli sprawna  

i bezpieczna eksploatacja urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2 odbyła się w ciągu 
wszystkich dni miesiąca. 

2. Za każdy dzień unieruchomienia któregokolwiek z urządzeń wymienionych w § 1 ust. 2  
wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się o 1/30 wynagrodzenia, pod warunkiem, że 
Zamawiający powiadomił o awarii Wykonawcę. 

3. Dla potrzeb, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się, że każdy miesiąc liczy 30 dni; 
4. Przez dzień postoju rozumie się przerwę w ruchu nie mniejszą niż 6 godzin, z wyjątkiem 

godzin nocnych tj. od godz. 21.00 do 7.00. 
 

§ 4 
1. Za usługi określone w § 2 ust. 1-5 Wykonawca pobierać będzie wynagrodzenie  

w wysokości ………. PLN  netto (słownie:…………………………… złotych) 
miesięcznie. 

2. Za usługi określone w § 2 ust. 6-10 Wykonawca pobierać będzie wynagrodzenie według 
następujących zasad:   

a) ust. 6-9 zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem; 
b) ust. 10  wykonanie pomiarów 1 windy …………. PLN netto. 

 
§ 5 

1. Naliczenie należności za wykonanie usługi następuje w okresach miesięcznych. 
2. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, którą 

Zamawiający płacić będzie przelewem w ciągu ….. dni od daty jej otrzymania na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

3. W fakturze uwzględnione będą korekty z tytułu postoju UTB w poprzednim miesiącu,  
o których mowa w § 3 ust. 2. 

 
 
 



§ 6 
O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w § 2 ust. 1 
jak również kwalifikujących UTB do naprawy, remontu, modernizacji lub usunięcia awarii 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego. 
 

§ 7 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. Pokrywania opłat związanych z odbiorami i nadzorem urządzeń przez Urząd Dozoru 

Technicznego; 
2. Unieruchomienia UTB i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w przypadku 

stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi lub mienia i powiadomienia o powyższym 
Wykonawcy; 

3. Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do UTB; 
4. Powiadomienia Wykonawcy o każdym unieruchomieniu UTB. 
 

§ 8 
Części i materiały do napraw, remontów, modernizacji lub usuwania awarii  dostarczał będzie 
Wykonawca, z zastrzeżeniem, że ich zakup następować będzie po uprzednim uzgodnieniu  
z Zamawiającym, w szczególności co do ceny części i materiałów. 
 

§ 9 
1. Umowa obowiązuje w okresie 36 miesięcy od dnia 16.05.2017 r. 
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku 

przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie 

wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, pomimo pisemnego upomnienia. 
 

§ 10 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
 


