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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego znak CSK-DSK-DTE.222.109.2021.  

 

Wzór Umowy 

                                                                  

zawarta w dniu .................... w Warszawie pomiędzy:  

 

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą przy 

ul. Banacha 1a, 02 -097 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000073036, NIP:5220002529, Regon:000288975, 

reprezentowanym przez………………, zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

• ___________________, zwanym dalej  „Wykonawcą”, 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, o treści następującej: 

 

 

Przedmiot Umowy. 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu dozoru CCTV na Oddziale Psychiatrii wraz 
z wymianą macierzy dyskowych w budynku Zakładu leczniczego Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63a. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2. 

 

 

 

Części Umowy. 

§ 2. 

1. Integralną częścią Umowy jest: 

a) Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy na formularzu ofertowym; 

b) Załącznik Nr 2  - Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

 

2. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
Umowy, ustanawia się następującą hierarchię ważności dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia; 

c) Oferta Wykonawcy. 

 

 

Terminy realizacji Umowy.  

§ 3. 

1. Całość prac i dostaw będących Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie do 15 
grudnia 2021 r. 

 
 

Wynagrodzenie i płatności . 

§ 4. 
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1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości:  

kwota netto: ……………..(słownie: …………………………………..)  

kwota brutto: ………………………słownie: ………………………………) 

 

2. W wynagrodzeniu zawarte są koszty urządzeń, materiałów i wszystkich prac, niezbędnych do 
całkowitego należytego i prawidłowego wykonania umowy wg założeń Zamawiającego 
przedstawionych w Zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest sporządzenie i podpisanie przez Strony Protokołu 
odbioru końcowego stwierdzającego brak wad wraz z oświadczeniem o przydatności do 
eksploatacji. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT. 

 

 

Warunki realizacji. 

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w 
postępowaniu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dostęp do Miejsca Realizacji Zamówienia w 
celu wykonania obowiązków określonych w Umowie 

3. Wszystkie czynności i roboty winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z Umową, 
przepisami prawa w tym w szczególności przepisami BHP i ppoż, oczekiwaniami Zamawiającego 
oraz wytycznymi Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie oferowane Urządzenia posiadają dopuszczenie do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

Kary umowne. 

§ 6. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca lub za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przekazaniu 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w 
§ 4 ust. 1. za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 3 ust 1 – 
maksymalnie do wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z wynagrodzenia o którym mowa 
w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy 
szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone, w tym w 
szczególności w przypadku powstania szkód w budynkach, urządzeniach lub instalacjach w 
wyniku działalności Wykonawcy. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 

6. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec 
Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej z przysługującego wynagrodzenia 
Wykonawcy 
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Gwarancja. 

§ 7. 

1. Wykonawca na zainstalowane urządzenia i wykonane prace, składające się na przedmiot 
niniejszej umowy, udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.  

 

Odstąpienie od Umowy. 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku 
gdy :  

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac będących przedmiotem umowy o okres 
dłuższy niż 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 3.  

b) Wykonawca wykonał prace będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
umową.  

c) Wykonawca przerwał bez zgody Zamawiającego realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 
dni kalendarzowych, z wyłączeniem sytuacji kiedy przerwanie prac nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu siły wyższej.  

d) Przedsiębiorstwo Wykonawcy zostanie postawione w stan likwidacji lub zostanie złożony 
wniosek o ogłoszeniu upadłości lub orzeczony prawomocnie zostanie w stosunku do 
Wykonawcy zakaz prowadzenia działalności 

 

 

Postanowienia końcowe. 

§ 9. 

1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego 
Szpitala przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dla 
Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA
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