Załącznik nr 2

UMOWA NR ……..
zawarta w Bystrej w dniu ……….. pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2,
KRS: …………………., NIP: ……...………………..
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- .............................
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................
.........................................................................................
reprezentowanym przez:
...........................
- ................................
...........................
- ................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oraz montaż rolet wewnętrznych typu …………………..
w ilości ……………..., wykonanych z materiału stanowiącego połączenie włókien
szklanych z PVC, z zastosowaniem mocowań aluminiowych, prowadzeniem bocznym
wykonanym z linek stalowych, sterowaniem za pomocą metalowego łańcuszka wykonanego
ze stali nierdzewnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż rolet, zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ……….. r, stanowiącą integralną część umowy.
§2
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu zamówienia ……………………………. - zgodnie
z treścią przedstawionej przez wykonawcę oferty.
§3
1. Z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy
jest Aleksandra Handzlik tel. (33) 499 1823 oraz adresem e-mailowym:
eae@szpitalbystra.pl
2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy oraz stały
kontakt w zakresie realizacji umowy jest ………………….... pod nr telefonu tel. ………,
oraz adresem e-mailowym: …………………
§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, estetycznie,
bez dokonania jakichkolwiek uszkodzeń i zabrudzeń ścian i okien w miejscu montażu oraz
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w trakcie montażu rolet należytego porządku oraz
wykonywać prace w sposób nie uciążliwy dla pacjentów oraz nie zakłócający pracy oddziału
szpitalnego.
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§6
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowość do odbioru.
Zamawiający dokona odbioru najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy lub dokonanych przez
Wykonawcę zniszczeń nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego oraz do zawiadomienia
o usunięciu wad/zniszczeń zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad/zniszczeń lub nie usunie ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający ma prawo zlecić usunięcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty usunięcia
wad/zniszczeń z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: …………. zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………….………. 00/100).
2. Na wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 składa się całość kosztów związanych
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, montażu i inne
niezbędne do wykonania zamówienia.
§8
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową.
2. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół
odbioru.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem z konta
zamawiającego na rachunek Wykonawcy w banku ………………….. nr …………………..
w terminie 30 dni od daty odbioru faktury końcowej.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 21941) o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, wykonawca ma
możliwość wystawiania i przesyłania zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych, na zasadach określonych przepisami, za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/ na konto
zamawiającego (Rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 9370010797). Za datę
doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zamawiającemu przyjmuje się datę
przekazania faktury na adres konta Zamawiającego.
§9
1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela ………………. miesięcznej gwarancji.
Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie instrukcji użytkowania i eksploatacji.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie ………….... dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego wady, lub
w innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym z zamawiającym.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10%
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wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
§ 11
1. Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca w terminie
umówionym na wykonanie umowy nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego (organu założycielskiego
zamawiającego) przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań
Wykonawca. Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawieniu
jej w prawa wierzyciela. Wykonawca nie może również bez zgody zamawiającego przejąć
poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia
wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelarii prowadzonej przez radcę
prawną lub adwokata.
§ 12
1. Wszelkie zmiany mogą być dokonane za zgodną wolą obu stron i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.
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