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UMOWA SPZOZ/ZAP/117 /2019        

zawarta w dniu  w Sanoku  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 Zamawiającym 
a 

Firmą:    
wpisaną do KRS ................................................,  REGON.............................................. ,   NIP 
............................... 
reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta  umowa o 

treści następującej: 

       § 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na konserwacji i 
serwisie centrali klimatyzacyjnej, urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatów wody lodowej w 
budynkach SP ZOZ w Sanoku, ul. 800-leci 26, ul. Konarskiego 8, ul. Lipińskiego 10 . 
2. Konserwacja i serwis centrali klimatyzacyjnej, urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatów wody 
lodowej będzie polegała w szczególności na: 
1) utrzymaniu ich w należytym stanie technicznym przez cały okres trwania umowy, 
2) usuwaniu awarii i usterek, 
3) wykonywaniu w określonym czasie przeglądów centrali klimatyzacyjnej, urządzeń 
klimatyzacyjnych  oraz agregatów wody lodowej. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy, stanowiący 
integralną część umowy. 
4. Zakres konserwacji i serwisu nie obejmuje kosztów wymiany podzespołów z wyjątkiem 
materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. 
5. Wszystkie prace związane z przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
 
       § 2 
1. WYKONAWCA  zobowiązuje się do przeprowadzenia  serwisu  urządzeń klimatyzacyjnych 
znajdujących się w siedzibie ZAMAWIAJACEGO i usunięcia ewentualnych usterek  do 48 
godzin od momentu zlecenia wykonania serwisu. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania urządzeń klimatyzacyjnych w ciągłej 
gotowości do eksploatacji. 
3. W przypadku awarii klimatyzacji WYKONAWCA zobowiązuje się do jej naprawy w terminie 
do 24 godzin od momentu telefonicznego, pisemnego lub e-mailowego powiadomienia o 
uszkodzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
       § 3 
1. Naprawy nie wchodzące w zakres prac konserwacyjno-serwisowych lub spowodowane 
dewastacją, usterkami w zasilaniu wykonywane będą w oparciu o odrębne zlecenie wystawione 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. W każdym takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć 
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ZAMAWIAJĄCEMU zakres i koszt konicznych prac do wykonania i uzyskać akceptację na ich 
wykonanie. 
       § 4 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
2. Każda ze stron z ważnych przyczyn może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
       § 5 
1. Koszt  12 miesięcznej konserwacji i serwisu centrali klimatyzacyjnej, urządzeń klimatyzacyjnych 
oraz agregatów wody lodowej w budynkach SP ZOZ w Sanoku, ul. 800-leci 26, ul. Konarskiego 8, 
ul. Lipińskiego 10 wynosi brutto ……………………złotych, (słownie 
złotych:……………………………………………..)- zgodnie z zał. Nr 1 do umowy. 
2. WYKONAWCA będzie wystawiał faktury na usługi serwisowo-konserwacyjne objęte niniejszą 
umową po wykonaniu usługi, płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat, 
zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
       § 6 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień niesprawności 
konserwowanego urządzenia (nie dłużej niż 5 dni) w wysokości 50 zł brutto. Za dzień 
niesprawności uznaje się niesprawność nie krótszą niż 24 godziny od momentu powiadomienia o 
uszkodzeniu. 
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za niewykonanie w ciągu 48 
godzin  zleconych przeglądów centrali klimatyzacyjnej, urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatów 
wody lodowej w wysokości 100 zł brutto. 
3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w terminie napraw lub  usług serwisowych  
ZAMAWIAJACY może zlecić wykonanie przeglądu lub naprawy centrali klimatyzacyjnej, 
urządzeń klimatyzacyjnych oraz agregatów wody lodowej innemu Wykonawcy, naliczając należne 
określone w § 6  kary umowne. 
4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu, będące wynikiem 
błędu naprawy, do wysokości wartości uszkodzonej części oraz kosztów robocizny koniecznej do 
dokonania naprawy. 
5. W przypadku, gdy wysokość szkody powstałej w wyniku niesprawności urządzenia przekroczy 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
       § 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażona na piśmie 
w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 
       § 8 
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się w 
pierwszej kolejności rozstrzygnąć polubownie. W braku porozumienia Stron, właściwym do 
rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO 
 
       § 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
       § 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 
   WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


