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UMOWA  

Nr ZPU 8/2019 – Zadanie nr …….. 
z dnia ……………………. r.  

 

zawarta pomiędzy: 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu  

z siedzibą przy ul. Kośnego 55, 45–372 Opole,  

działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000009878, 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy  

NIP 754-25-54-112  

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka, 

 

a 

……………………………………………………….. 

z siedzibą przy …………………………………………………… , 

NIP ………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

…………………… – …………………………………….. 

została zawarta umowa treści następującej: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać sukcesywne usługi 

przeglądów technicznych, walidacji serwisowych oraz napraw urządzeń 

medycznych zwanych dalej „urządzeniami” będących w posiadaniu Zamawiającego 

zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu 

dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją 

obsługi producenta urządzenia, w szczególności: 

a) przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego urządzeń, 

b) prowadzenie paszportów technicznych urządzeń i potwierdzanie w nich dopuszczenia 

urządzeń do dalszego użytkowania, 

c) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia producenta. 

d) przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie 

części zużywalnych -  jeżeli wynika to ze wskazań określonych w DTR, 

e) sprawdzeniu i czyszczeniu elementów urządzeń,  

f) ustawianiu/regulacji wymaganych przez producenta parametrów, 

g) naprawy urządzeń w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia. 

3. Wykonawca będzie wykonywał czynności objęte niniejszą umową z należytą 

starannością i w zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami 

technicznymi. 

4. Wykonawca będzie prowadził dokumentację wykonywanych czynności w postaci  kart 

pracy oraz wpisów do „Paszportów technicznych”. 

5. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania przeglądu technicznego urządzenia, 

konieczności wykonania naprawy mającej wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
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urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie kalkulacji kosztów naprawy, celem uzyskania jej akceptacji  

i odrębnego zlecenia, które będzie podstawą do wykonania naprawy. 

6. W każdej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania  wpisu w paszporcie   

i sporządzenia protokołu przeglądu lub naprawy urządzenia (opisu wykonanych 

czynności przeglądu lub naprawy wraz z wymianą części). 

7. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń z urządzeniami na czas niezbędny do 

wykonania wszystkich czynności. 

 

§2 

MIEJSCE REALIZACJI USŁUG 

1. Miejscem realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia jest: 

a) w zakresie zadania nr 3, 7, 8, 9 i 10 – miejsce użytkowania urządzenia tj. RCKiK w 

Opolu ul. Kośnego 55, 45-372 Opole; 

b) w zakresie zadania nr 2 – miejsce użytkowania urządzenia tj. poz. 1-3 RCKiK w Opolu 

ul. Kośnego 55, poz. 4. - Terenowy Oddział w Brzegu, ul. Mossora 1; 

c) w zakresie zadania nr 6 – miejsce użytkowania urządzenia tj. poz. 1-21 RCKiK w 

Opolu ul. Kośnego 55, 45-372 Opole; poz. 22-25 - Terenowy Oddział w Nysie ul. 

Piłsudskiego 47; poz. 26-27 - Terenowy Oddział w Kluczborku, ul. Katowicka 24; poz. 

28-30 - Terenowy Oddział w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Koszykowa 5B; poz. 31-34 - 

Terenowy Oddział w Brzegu, ul. Mossora 1; 

d) w zakresie zadania nr 8 – miejsce użytkowania sprzętu tj.; poz. 18-20 - Terenowy 

Oddział w Nysie ul. Piłsudskiego 47; poz. 16-17 - Terenowy Oddział w Kluczborku, ul. 

Katowicka 24; poz. 13-15 - Terenowy Oddział w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Koszykowa 

5B; poz. 6, 21-23 - Terenowy Oddział w Brzegu, ul. Mossora 1, pozostałe pozycje - 

RCKiK w Opolu ul. Kośnego 55, 45-372 Opole, 

e) w zakresie zadania nr 1, 5 i 11 – miejsce użytkowania urządzenia tj. RCKiK w Opolu 

ul. Kośnego 55 lub siedziba Wykonawcy (sprzęt zostanie odebrany przez Wykonawcę 

na jego ryzyko i koszt).  

2. W przypadku konieczności przesłania urządzenia do siedziby Wykonawcy, przesłanie i 

odesłanie po wykonanej usłudze odbędzie się na koszt Wykonawcy 

 

§3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Umowa obowiązuje przez  okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (faksem lub na adres e-mail) o planowanym 

terminie wykonania przeglądu, o którym mowa w §1 ust.1 lit. a z co najmniej 

pięciodniowym wyprzedzeniem, a Wykonawca zobowiązuję się do wykonania czynności 

objętych umową w terminie wskazanym z zawiadomieniu.  

3. W przypadku awarii urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do 

naprawy uszkodzonego urządzenia w ciągu 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia telefonicznego, 

pisemnego (faxowego) lub e-mailem przez Zamawiającego. 

4. Wszelkie usługi wykonywane będą przez Wykonawcę w normatywnym czasie pracy tj. 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:30. 

 

§4 
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WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę brutto ………………….. PLN (słownie: 

………../100) 

2. Podstawę uregulowania należności za wykonane usługi stanowi faktura wystawiona 

przez Wykonawcę. 

3. Ceny jednostkowe za przeglądy techniczne, walidacje serwisowe określa załącznik nr 1 

do umowy. 

4. Wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr 1 obejmuje także koszty dojazdu do 

Zamawiającego lub koszty transportu urządzenia do siedziby wykonawcy (jeżeli 

dotyczy). 

5. Należność będzie płatna przelewem, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.  

6. Ceny określone w zał. nr 1 do umowy są niezmienne do końca trwania umowy.  

 

§5 

OSOBY DO KONTAKTU 

W sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy osobami do kontaktu są; 

a) Ze strony Zamawiającego  - Pani  Sabina Lamboy, tel. 77 44 13 813,  

e-mail: sabina.lamboy@rckik-opole.com.pl 

b) Ze strony Wykonawcy –Pan/Pani ………………………………... tel. …….…………, 

faks:……………………………..,e-mail: ……………………………. 

 

§6 

KARY UMOWNE 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przeglądu urządzeń, w stosunku do wskazanego w 

zawiadomieniu terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w reakcji serwisu Wykonawcy (przystąpieniu do naprawy) na zgłoszoną 

awarię urządzenia powyżej 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy od dnia zgłoszenie naprawy telefonicznie, pisemnie faxem 

lub e-mailem, każdorazowo karę umowną w wysokości 1% wartości brutto dokonanej 

naprawy za każdy dzień zwłoki. Powyższa kwota kary zostanie potrącona przez 

Zamawiającego z wystawionej przez Wykonawcę  faktury za wykonaną naprawę, o której 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie wezwaniem o takim fakcie.  

3. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań przez Wykonawcę z usług wynikających 

z niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym.  

 

§7 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej Umowy mogą być 

dokonane w drodze aneksu, podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności.  

 

§8 

Wykonawca nie może powierzyć wykonaniu Umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego.  

§9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązuje Kodeks Cywilny.  

2. Ewentualne spory między stronami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, 

rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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§10 

Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego  

okresu wypowiedzenia.  

 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

 

…………………………       …………………… 


