
wzór 
Umowa na serwis nr …/11 

 
 
Zawarta w dniu …….. 2011r. pomiędzy: 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji  30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej –pod numerem KRS 
0000038598,  NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
mgr Teresę Zalewińską- Cieślik -Dyrektora  
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej czę ci umowy Wykonawcąąąą    
    

    

    

    

§ 1 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759) 
 

§ 2 
 
1. Przedmiotem umowy jest pogwarancyjna obsługa aparatów RTG w zakresie niezbędnych 

napraw i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia przeglądu. Szczegółowy zakres prac oraz aparatów RTG określa opis 
przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, urządzenia oraz doświadczenie niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z normami, wykorzystując w najszerszy sposób posiadane kwalifikacje oraz 
dokładając należytej staranności. 

4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 
spowodowane osobom trzecim związane z wadliwym wykonaniem prac. 
   

§ 3 
 

1. Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów aparatu zgodnie z zaleceniami 
producenta sprzętu. Wykonawca uzgodni godzinę i dzień przeglądu z Zamawiającym na 7 
dni przed planowanym przeglądem.  

2. Po wykonaniu każdego przeglądu technicznego Wykonawca dokona odpowiedniego 
wpisu do paszportu technicznego urządzenia. 



3. Zamawiający powinien udostępnić aparat pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym 
terminie określonym w ust. 1.  

 
§ 4 

 
1. Oprócz przeglądów, o których mowa w § 3 Wykonawca zobowiązuje się pełnić serwis 

polegający na usuwaniu zgłaszanych awarii. 
2. Czas reakcji serwisu na zgłoszony problem wynosi maksimum 24 godziny od momentu 

zgłoszenia telefonicznego na numer .......................... lub na numer faksu .........................., 
w dni robocze. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, nie wymagającej wymiany części 
zamiennych, w terminie 72 godziny od zgłoszenia, w dni robocze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, wymagającej wymiany części 
zamiennych, w terminie 96 godzin od momentu zaakceptowania oferty na części 
zamienne przez Zamawiającego (oferta powinna być wystawiona i dostarczona 
Zamawiającemu – może być faksem, najpóźniej następnego dnia od momentu 
stwierdzenia niesprawności po wizycie u Zamawiającego). Podstawą zapłaty za 
dostarczone przez Wykonawcę części zamienne jest faktura VAT, którą Wykonawca 
może wystawić po zamontowaniu części oraz protokolarnym odbiorze przez 
Zamawiającego usługi naprawy do której posłużyły części. Płatność za fakturę nastąpi 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

5. Każdorazowo, po wykonaniu obsługi serwisowej lub usunięcia awarii zostanie 
sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
protokół – karta pracy – zawierający datę wykonania obsługi, opis problemu wynikający 
ze zgłoszenia, sposób jego rozwiązania, zakres wykonanych prac i wyszczególnione 
wymienione części z podaniem ich nazwy w języku polskim, numeru katalogowego i 
ilości, jeżeli wystąpią oraz dokonany odpowiedni wpis w paszporcie technicznym.   

6. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania protokołu – karty pracy. 
 

§ 5 
 

1. Całkowitą wartość umowy ustala się na kwotę brutto: ................... ........................... zł 
(słownie: ................................................................................................) w tym podatek 
VAT w wysokości ................................ zł (słownie: .................................... 
..........................................................................) oraz kwota netto ................................... zł 
(słownie: ..............................................................................). Wynagrodzenie Wykonawcy 
płatne jest w równych kwotach, co miesiąc, zgodnie z postanowieniami ust. 2. 

2. Miesięczna kwota wynagrodzenia za usługi wymienione w § 3 i § 4 (bez części 
zamiennych) wynosi .................... zł brutto (słownie: ....................................................) w 
tym podatku VAT w wysokości ........................................ zł (słownie: 
..................................... .................................................) oraz kwota netto 
................................................... zł (słownie: .....................................................................)  

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, 2 zawierają w szczególności: dojazd, koszty 
eksploatacyjne zużytych przez Wykonawcę narzędzi. 

4. Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa § 10 ust. 2 umowy nie może prowadzić do 
wzrostu wartości kwot brutto wskazanych w ust. 1, 2. 

 
§ 6 

 



1. Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Należności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy płatne będą 
przelewem w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej na 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP: ............................. 

REGON ................................... 
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT NIP: ...................................... 

REGON ................................ 
 

 § 7 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres ............. miesięcy od dnia jej podpisania. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest  

pan Tomasz Kłos. 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest .............................. 

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

§ 8 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 
oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod 
jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia 
przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić taką organizację prac aby w jak najmniejszym 
stopniu utrudniały prawidłowe funkcjonowanie Szpitala. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca 

jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach  
i wysokościach: 

a) z tytułu: niewykonania lub nienależytego przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

b) za opóźnienie w wykonywaniu przeglądu urządzenia w wysokości 50 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie reakcji serwisu, o którym mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 50 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 



d) za opóźnienie w usunięci awarii, o której mowa w § 4 ust. 3 lub 4 w wysokości 50 zł 
za każdy dzień opóźnienia 

2. W przypadku nie usunięcia awarii najdalej w 6 dniu od dnia zgłoszenia , Zamawiający 
potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas 
również prawo natychmiastowego odstąpienia od realizacji umowy z prawem żądania 
kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a). 

3. Zamawiający może potrącić należną karę z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, lub podjąć inne kroki prawne w celu uzyskania zapłaty. 

4. Obowiązek zapłaty kar nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeśli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość 
kary umownej. 

5. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w terminie 
ustalonym w § 6 ust. 2, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy 
dzień opóźnienia. 

 
 

§ 10 
 
1. Wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem 

ich nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 
ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. 

2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
- gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynikająca z ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do wzrostu wartości brutto umowy 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 
 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 1 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach zamówienia na obsługę serwisową aparatów RTG  

1. Aparat rentgenowski 
Producent Del Medical  
Typ: EVP - 650 
Generator: CPI G100RAD 
Lampa: IAE RTH 101 HS 
Stół: EC -650 
Kolumna DFMTS 
Ścianka do zdjęć pionowych: VS-200 
Rok produkcji: 2008 
 

2. Aparat śródoperacyjny – rami ę C 
Producent: Genoray  
Typ: ZEN - 3090 
Rok produkcji 2008  
 

3. Aparat przyłó żkowy: 
Producent: Siemens 
Typ: Polimobil III 
Generator: HF 
Lampa: SR100/20 
Rok produkcji: 1996 

ze stacją techników w okresie jej trwania – 12 miesięcy Wykonawca zapewnia: 

1. Wykonanie przeglądu po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zgodnie z 
zaleceniem producenta w ciągu roku zakończonego wystawieniem certyfikatu i  
protokołem przeglądu, 

2. Zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu, 

3. Diagnozowanie usterek i wykonanie wszelkich zgłoszonych nieplanowanych 
napraw,  przeprowadzenie kontroli po wykonaniu usługi,  

4. Czas reakcji serwisu na zgłoszony problem 24 godziny w dni robocze, 

5. Maksymalny czas naprawy 72 godziny od momentu zgłoszenia, 

6. Maksymalny czas naprawy, gdy wymagane są części - 96 godzin od momentu 
zaakceptowania oferty przez Zamawiającego (oferta powinna być wystawiona 
i dostarczona - może być faksem, najpóźniej następnego dnia od momentu 
stwierdzenia niesprawności po wizycie u Zamawiającego) 

7. Wykonywanie usług serwisowych w dni robocze w godzinach 8-15, 

8. Po każdej wizycie u Zleceniodawcy, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu 
do paszportu urządzenia będącego u Zleceniodawcy. Sporządzi protokół lub 
kartę pracy 
w której będą określone: opis problemu wynikające ze zgłoszenia, sposób jego 
rozwiązania, wyszczególnione wymienione części z podaniem ich nazwy w języku 
polskim, (dodatkowo – opcjonalnie wg. nazw producenta), numeru katalogowego i 
ilości. 

 


