
U m o w a  s e r w i s o w a  

Zawarta w dniu .............. pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
.pisanym do KRS   0000059726,  REGON  370444345,   NIP  687-16-40-438

reprezentowanym przez:

Dyrektor – Henryk Przybycień  

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawca

a

Firmą:   

wpisaną do KRS ................................................,  REGON.............................................. ,
NIP ...............................

reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą.

w wyniku  dokonania wyboru  Wykonawcy  w trybie zapytania ofertowego została  zawarta

umowa o treści następującej:

§1

1. Umowa dotyczy stałej obsługi serwisowej poniższych urządzeń:

1.  Urządzenia,  które  są  przedmiotem  niniejszej  umowy,  będą  funkcjonować  w  Pracowniach

Endoskopowych Zleceniodawcy.

2.  Urządzenia  wyszczególnione  w  §2  ust.1  są  sprawne  w  momencie  podpisania  umowy,  co  jest

potwierdzone przez serwis Zleceniobiorcy.

3. Objęcie stałą opieką serwisową urządzeń endoskopowych nastąpi:

a)  W przypadku  urządzeń  niesprawnych  dojdzie  do  ich  naprawy  by  na  dzień  podpisania  umowy

wszystkie  wskazane w par.2.ust.1  były  gotowe do eksploatacji,  co  potwierdzi  protokół  z  naprawy

wystawiony przez serwis Zleceniobiorcy. 
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Nazwa Model Nr seryjny
Procesor wizyjny CV-145 7312628
Videokolonoskop CF-Q165L 2902738
Videokolonoskop CF-Q165L 2304705 
Źródło Światła CLE-145 7302061

 



b)  W przypadku  pozostałych  urządzeń  w  dniu  następnym  na  okres  12  miesięcy,  licząc  od  daty

przeprowadzenia przez serwis Wykonawcy ekspertyzy potwierdzającej ich sprawność.

2.  Niniejsza umowa może być rozwiązana za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,  zgłoszonego

drugiej  stronie  umowy  pisemnie  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca,  z  zastrzeżeniem  rozliczenia

ewentualnych zobowiązań stron.

§2

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  w stanie  pełnej  sprawności  technicznej,  w tym-

dokonywania niezbędnych napraw oraz konserwacji urządzeń wyspecyfikowanych w §1 p1 w okresie

obowiązywania umowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy dokonanie zleconego przeglądu (1 przegląd na 12 miesięcy)

urządzeń,  w terminie  ustalonym  przez  strony.  Wskazana  data  będzie  terminem szacunkowym co

strony akceptują. Ostateczny termin zostanie potwierdzony na 3 dni przed zaplanowanym przeglądem.

3. W przypadku, gdy podczas przeglądu zajdzie konieczność wykonania czynności wymagających

zapewnienia odpowiednich warunków technicznych dla ich wykonania, przegląd zostanie dokonany  

w siedzibie Zleceniobiorcy. Urządzenia zostaną odesłane do siedziby Zleceniobiorcy za pośrednictwem

firmy kurierskiej na koszt Zleceniobiorcy lub odebrane przez przedstawiciela Zleceniobiorcy.

4.  Ewentualne  naprawy  urządzeń  objętych  umową,  wykonywane  będą  wyłącznie  przy  użyciu

oryginalnych  części  zamiennych,  oraz  przez  wykwalifikowany  personel  autoryzowanego  serwisu

Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca przystąpi do usuwania wadliwej pracy urządzenia w terminie 24 godzin od chwili

otrzymania uszkodzonego urządzenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie do 3 dni roboczych, a w przypadku

napraw, przedłużających się  ponad 3 dni robocze, Zleceniobiorca na życzenie Zleceniodawcy, może

zapewnić nieodpłatnie urządzenie zastępcze do czasu wykonania naprawy. Prośba o udostępnienie

urządzenia  zastępczego  będzie skierowana  do Zleceniobiorcy  pisemnie  (dopuszczalna  forma:  mail,

faks) 

7.  Zleceniobiorca  zwolniony  jest  z  odpowiedzialności  za  stan  techniczny  urządzeń  używanych

niezgodnie  z  instrukcją  ich  obsługi  lub  niezgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  a  także  w  przypadku

wykonania napraw poza autoryzowanym serwisem Zleceniobiorcy.

8. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy stały kontakt, w szczególności- przeprowadzanie konsultacji

telefonicznych w zakresie bieżącego stanu technicznego eksploatowanych w ramach umowy urządzeń

oraz  w  zakresie  prawidłowej  ich  obsługi.  W  przypadku  wadliwej  pracy  urządzeń,  

o których mowa w §1 p.1 , Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorca niezwłocznie za pośrednictwem

telefonu lub faksu na numer ................................................................

Ze strony Zleceniodawcy, upoważnionymi w tym zakresie osobami będą:

- Jan Sakowski 
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Ze strony Zleceniobiorcy za kontakt ze Zleceniodawcą oraz za koordynacje działań serwisowych

odpowiedzialni będą:

- .......................................................................................

§3

1. Zleceniodawca zobowiązuje  się do prawidłowego obsługiwania urządzeń będących przedmiotem

umowy  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  oraz  jego  przeznaczeniem  oraz  zaleceniami  autoryzowanego

serwisu producenta. 

2.  Zleceniodawca w ramach zawartej umowy oferuje możliwość szkoleń doskonalących w zakresie

obsługi i eksploatacji urządzeń w siedzibie Zleceniobiorcy.

3.  Rażące  nieprawidłowości  w  eksploatacji  urządzeń  (wynikające  z  niestosowania  się  do  zaleceń

zgodnie  z  ust.  1),  oraz  m.in.  takie  jak:  3-krotne  uszkodzenie  tego samego elementu,  notoryczne

zalewania wnętrza endoskopu, mogą być przyczyną do zerwania umowy.

§4

1. Warunki płatności:

a) Za stałą obsługę, o której mowa w §2 p.1, Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczną

kwotę  ryczałtu  w  wysokości  ...................zł netto  +  23%  VAT  co  wynosi  ..............zł brutto  za

wszystkie urządzenia  określonych w §1, pkt.1. za wszystkie urządzenia  określonych w §1, pkt.1.

b) Łączna kwota umowy wynosi .................zł brutto/ 12 miesięcy

słownie:  złote brutto

c)  Okres  rozliczeniowy dla  niniejszej  umowy stanowi  1  miesiąc.  Wykonawca   zobowiązuje  się  do

wystawienia faktury za dany/przyjęty okres na koniec danego miesiąca (ostatniego dnia roboczego)

d) Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę,

w terminie 30 dni od momentu otrzymania faktury VAT, za dany miesiąc.

2. Za niedotrzymanie terminu płatności usługi Zleceniobiorca będzie mógł żądać zapłaty ustawowych

odsetek wartości usługi za każdy dzień zwłoki.

3. Niedotrzymanie warunków płatności może być podstawą do zerwania umowy, w przypadku gdy

Zleceniodawca  nie  ureguluje  zobowiązań  płatniczych  wynikających  z  powyższej  umowy,  mimo

dwukrotnych monitów, wystawionych przez Zleceniobiorcę w odstępach 30 dniowych od daty upływu

terminu płatności faktury zgodnie z §4 p.1.

§5

1. Po wygaśnięciu niniejszej umowy, Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy 1-miesięcznej gwarancji na

prawidłowe funkcjonowanie  urządzeń,  o których  mowa w §1 p.1,  za wyjątkiem sytuacji,  w której

umowa byłaby zerwana ze strony Zleceniodawcy lub jego winy.

2.  W  okresie  gwarancji,  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  wady  wynikające  z  nienależytego

wykonania naprawy w terminie do 3 dni roboczych lub dostarczyć urządzenie zastępcze.
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§6

We wszelkich  spornych  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowania  przepisy

Kodeksu Cywilnego.

§7

Powyższa  umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla

każdej ze stron.

§8

Sprawy sporne wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w formie

polubownej

§10

W przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcą.

Zleceniobiorca Zleceniodawca
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