
Załącznik nr 2  „Projekt umowy”

Umowa 

zawarta w dniu.................................... pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, 
z siedzibą w Białymstoku, kod 15-950, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, wpisanym do Krajowego 
Rejestru  Sądowego  –  Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych, 
Fundacji  i  Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej  –  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w 
Białymstoku,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  
KRS: 0000003421,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Urszulę Łapińską
– Dyrektora 
a
................................................................................................................................................................
..............................
z siedzibą w ............................................................. 
zwaną dalej 
„Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
......................................................................

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa, montaż i  uruchomienie  systemu parkingowego na terenie 
WSZ obsługującego dwa parkingi  zlokalizowane przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie  25 i  26 na 
działkach numer 1793/4 i numer 1759 wpisanych do Księgi Wieczystej  prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Białymstoku  KW nr  790549,  oraz  przeszkolenie  pracowników Zamawiającego  w 
zakresie obsługi systemu parkingowego.

2. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuję się do:
a) wyposażenia parkingu w urządzenia jednego typu, fabrycznie nowe zgodne z opisem formularza 
oferty
b)uruchomienia  funkcjonowania  wszystkich  parkingów  w  terminie  dwóch  tygodni  od  dnia 
podpisania umowy

§ 2.

1. Wartość umowy:
Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi ........................... zł netto plus obowiązującą stawkę 
podatku VAT co stanowi kwotę brutto ............................. zł.

2.  Podana  cena  obejmuję  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  zamówienia,  tj.  dostawa, 
montaż, uruchomienie, szkolenie i serwis.

§ 3.
Dostawa

1. Dostawa przedmiotu zamówienia określona w §1 umowy nastąpi w terminie ................



Wykonawca dokona próbnego rozruchu po zamontowaniu systemu i przeszkoleniu personelu 
Zamawiającego.
2.  Miejsce dostaw : Parkingu nr 1 i parking nr 2
3.  Osoby upoważnione do odbioru : ..............................

§4.
Warunki płatności

1. Za usługę o której mowa w §1 pkt.1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
o  której  mowa  w  §2  umowy  w  terminie  45dni  od  dnia  dostarczenia  faktury  VAT.
2.  Faktura  VAT zostanie  wystawiona  przez  Wykonawcę  na  podstawie  podpisanego  przez  obie 
strony protokołu odbiorczego 

§ 5.
Gwarancja

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy 
licząc od dnia montażu i uruchomienia sprzętu. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na 
koszt i ryzyko wykonawcy. 

§ 6.
Warunki serwisu

1.  Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  autoryzowany,  bezpłatny  serwi  gwarancyjny  a  także 
dostawę  innych  części  i  materiałów  eksploatacyjnych.  W  przypadku  awarii  Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie 2dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. Siedziba serwisu mieści się w ......................................................... telefon .......................

§ 7.
Kary umowne i odstetki

1.Strony uzgadniaja, że w przypadku gdy wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu 
umowy do Zamawiającego w terminie zawartym w § 1 ust. 2 Zamawiąjący ma prawo żądać kary 
umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
 
2.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiajacego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.

3.Zamawiający zastrzego sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Prawa 
Cywilnego.

4.W przypadku nieterminewego usunięcia awarii o której mowa w §6 umowy Wykonawca zapłaci 
karę w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelnie zmiany bądź uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.



§ 9.

Umowa zostaje zawarta na czas trwania gwarancji.

§ 10.

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a 
w przypadku braku porozumienia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 

w Białymstoku.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


