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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA nr .................. (wzór) 

 

Zawarta w dniu ……………. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym"  

a  

……………………………………………………………, wpisanym do ………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................      
zwanym dalej „Wykonawcą". 

o następującej treści: 

 

                                                                       § 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania  pn. „Dostawa i wymiana baterii akumulatorów”                

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować 

w budynku Głównym oraz w budynku Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala  im. Św. Jadwigi Śląskiej 

w Trzebnicy baterie akumulatorów,  wymienione  w §1  ust. 1 niniejszej umowy,  przeszkolić  

pracowników  Zamawiającego w zakresie ich obsługi  oraz dokonać demontażu wyeksploatowanych 

baterii akumulatorów Zamawiającego – na warunkach określonych  w niniejszej umowie, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy.  

2.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz montażu następujących urządzeń: 

    1.Bateria akumulatorów 220V typu OPZS – w budynku Oddziału Chirurgii Ogólnej – 1 komplet 

    2.Bateria akumulatorów 24V   typu OPZS – w budynku Oddziału Chirurgii Ogólnej – 1 komplet 

    3.Bateria akumulatorów 220V typu VLRA AGM – w budynku Głównym – 1 komplet 

    4.Bateria akumulatorów 24V   typu VLRA AGM– w budynku Głównym – 1 komplet 

-   w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2.Wykonawca oświadcza, że urządzenia będącą przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 są: 

- dobrej jakości, 

- fabrycznie nowe, 

- wolne od wad fizycznych , kompletne, 

- wolne od wad prawnych i nie stanowią zabezpieczenia roszczeń na rzecz osób trzecich, 

- spełniają normy PN i inne obowiązujące dla tego rodzaju zamówień i posiadają odpowiednie 

dokumenty wymagane przez przepisy prawa, w tym certyfikaty producenta, a także instrukcje obsługi 

w języku polskim. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń będących 

przedmiotem umowy w terminie 3 dni od ich uruchomienia, 

2) demontażu starych baterii 220V i 24V w budynku głównym i budynku chirurgii oraz utylizacji 

odpadów wytworzonych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

3) umycia ścian i posadzki w akumulatorniach, naprawa tynków i malowanie po wykonanych 

przekuciach i bruzdach, 

4) dostosowania nastaw prostowników do współpracy z nowymi bateriami i podłączenie baterii, 

5) wykonania pomiarów napięć na wszystkich ogniwach, 

6) sprawdzenia prawidłowej gęstości elektrolitu, 
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7) w 24 godzinie przeprowadzenia 10-godzinnego pomiaru pojemności C10 do napięcia 

końcowego 1,80 V/ogniwo według normy PN-EN 60896-11. 

8) pomiaru rezystancji izolacji, 

9) wykonania pomontażowego testu pojemności baterii na obiekcie - do 24 godzin po montażu, tj. 

po pierwszym cyklu rozładowania, gdzie zmierzona pojemność C10 nowych baterii powinna 

być nie mniejsza niż deklarowana w karcie katalogowej producenta rzeczywista pojemność C10 

przy rozładowaniu do napięcia 1,8 V/ogniwo w temperaturze 200C.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie prac związanych z dostawą , wymianą i montażem 

baterii akumulatorów z zapewnieniem ciągłości pracy istniejących urządzeń Zamawiającego w 

szpitalu.  

 

                                                                              § 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę i wszystkie prace objęte przedmiotem umowy 

najpóźniej do dnia ………………., przy czym przyjmuje się, że dniem wykonania dostawy i 

wszystkich prac jest dzień  podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

2.Odbiór końcowy i przekazanie urządzeń do eksploatacji odbędzie się z udziałem obu stron w 

miejscu zainstalowania urządzeń. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego. 

3.Do odbioru Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i książkę eksploatacyjną, protokół badania 

pojemności pomontażowej, gwarancję baterii oraz kartę przekazania odpadu. 

 

§ 3 

1. Za realizację całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 

łączne wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł. netto + …%vat, tj. ……………… zł. 

brutto 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie …….. dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej  faktury Wykonawcy na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez każdą ze stron protokół 

odbioru końcowego. 

4. Kwota wymieniona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy , w szczególności 

wartość urządzeń i ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt ich 

montażu i uruchomienia, koszt przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ich obsłudze, koszt 

demontażu i utylizacji wyeksploatowanych baterii akumulatorów Zamawiającego i innych prac 

wymienionych w § 1 umowy oraz załączniku nr 1 do umowy, wszelkie koszty transportu , 

załadunku i wyładunku ubezpieczenia, cła i inne opłaty.  

5. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia 

odsetek  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zainstalowane urządzenia, jak niżej: 

1) dla baterii akumulatorów typu OPZS ……….. lat 

2) dla baterii akumulatorów typu VLRA AGM  ……….. lat 

2. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Szczegółowe zasady udzielonej gwarancji i serwisu określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w zakończeniu wykonania całości prac objętych przedmiotem 

umowy ( w tym dostawy)  w stosunku do terminu przewidzianego w §2 ust. 1 – w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto  określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  
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2) w okresie gwarancyjnym za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub awarii urządzeń, o 

których mowa w § 1 ust. 1-2- w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki 

3) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

3. Zamawiający kary umowne wynikające z ust. 1 może potrącić z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 6 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących przypadkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do 

niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3.Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą 

z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek 

powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość 

wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na czas realizacji przedmiotu umowy aktualną umowę 

ubezpieczenia dotyczące wszelkich ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe z jego winy wskutek 

wykonywania przedmiotu umowy . 

3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o powstałych szkodach i 

na własny koszt usunąć skutki szkody. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez  

   Wykonawcę w następujących przypadkach : 

    1. jeżyli Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy lub wykonuje go niezgodnie z   

        przyjętymi przez obie strony w umowie zasadami realizacji, 

    2. w przypadku stwierdzenia , że dostarczone urządzenia nie odpowiadają wskazanym w SIWZ  

        wymaganiom jakościowym lub posiadają ukryte wady. 

 2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz                       

z uzasadnieniem. 

 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy 
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§10 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§ 11 

1. SIWZ wraz z załącznikami  i oferta Wykonawcy  stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody podmiotu, który utworzył 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

§ 12 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579) 
 

§ 13 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.     

 

            

 

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia , 

Nr 2 – Zasady gwarancji , 

Nr 3 -  Oferta Wykonawcy, 

Nr 4 - SIWZ z załącznikami             

https://sip.lex.pl/#/dokument/17099384%23art(258)
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979
https://sip.lex.pl/#/dokument/68413980

