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                                                       Załącznik nr 4 do siwz 
 

UMOWA  nr  ……………/2010 
 
       zawarta w dniu ..............2010r.  w Szczecinie 
 
          pomiędzy : 
 
Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej"  ul. Eugeniusza Romera 21- 29 71-246 Szczecin 
 
reprezentowanym przez : 
 
Dyrektora – Ryszarda Budzisza 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
        a 
 
(nazwa podmiotu) : ...................................................  
 
adres siedziby: ............................................................ 
 
NIP:                  ............................................................ 
 
(forma prawna) : ............................................................ 
 
reprezentowanym przez : ............................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą "Prawo Zamówień 
Publicznych" z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z pózn. zmianami). 
ZP/23/AG/09. 

§ 1 
 

            Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 40 
sztuk fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych 
szafek przyłóżkowych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
przedstawioną ofertą z dnia …….. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji 
     przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 
3. Termin realizacji nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy.     
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4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku 
    odbioru. 
5. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia 
    faktury. 

§ 3 
. 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści Wykonawcy kwotę w wysokości 
........................ zł brutto (słownie: ..............................................................................................). 
    W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ………. % 
2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 
    sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez 
    Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, a w   
    przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich   
    usunięcia. 
3. Czas reakcji na awarię wyniesie do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności, a czas 
    skutecznej naprawy – do 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy ten termin naprawy 
    przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi 
    Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym dostawca potwierdzi termin      
    przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym     
    pisemnie Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym    
    przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się       
  całkowite usunięcie usterki. 
4.  W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminach, o których mowa wyżej, 
     Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas naprawy takie same urządzenie 
     wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego 
     zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia awarii. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy po     
     wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w    
     ciągu okresu gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu. 
6.  Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 
7.  Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 
     przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia. 
8.  W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy. 
9.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy    
     powstałe z winy Zamawiającego. 
10. Świadczenie usług serwisowych dokonywane jest jedynie na podstawie ważnej i oryginalnej   
      karty gwarancyjnej dla przedmiotu umowy podlegającego czynnościom serwisowym,   
      wystawionej przez stronę Wykonawcy z chwilą realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 1 % ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w   
    terminie realizacji umowy, 
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2)  1 % ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w     
     usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonego od dnia   
     wyznaczonego terminu usunięcia wad, 
3) 10% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy 
     przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w       
    przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych. 
 

§ 6 
 
W razie opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
1. Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 
     prawa do kary umownej. 
2. Odstąpić od umowy, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni bez wyznaczenia termin dodatkowego     
    oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 5 pkt 3 umowy. 
 

§ 7 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego innych 
aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i oferty Wykonawcy, które stanowią integralną cześć niniejszej umowy. 

 
§ 8 

 
1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. ( PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
(Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655z pozn. zmianami, art.144)). 

 
§ 9 

Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny w Szczecinie. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  otrzymuje 
Wykonawca a drugi Zamawiający. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA :  
 
 
  ................................................... 
        RADCA PRAWNY 
 
….……………………………. 
          Kontrasygnata 
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