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Pieszyce, dnia 31 maja 2022 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie: 

usługi 
 

opracowania materiałów edukacyjno-informacyjnych, ich wydruku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
 

 Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach. 

Adres: 
ul. Królowej Jadwigi 1                                                                                       NIP: 8821847960 
58-250 Pieszyce                                                                                                 Telefon: 74 836 72 27 

Osoba do kontaktów: Krzysztof Drzewakowski e-mail: przetargi@przychodniapieszyce.eu 

1. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest w przypadku wystąpienia awarii, naprawa (pogotowie techniczne) agregatu/-

ów chłodniczego/ -ych  do rezonansu firmy CLINT model CHAK 151 o mocy 37,7kW zamontowanego przy 
budynku przychodni miejskiej w Pieszycach przy ul. Królowej Jadwigi 1. W budynku działają dwa agregaty 
chłodnicze. 

2. Kody CPV: 50712000-9 
3. Przedmiot zamówienia: 

1) Wykonanie naprawy w przypadku wystąpienia awarii agregatu. Za awarię uważa się wystąpienie 
jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie agregatu prądotwórczego 
obejmujących także nadmierne zużycie jego elementów składowych.  

2) Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wystąpieniu awarii urządzenia wraz z możliwie wyczerpującym 
opisem objawów awarii pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw agregatów prądotwórczych w czasie trwania umowy 
w terminach określonych poniżej: 
a) czas reakcji serwisu (podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 4 godziny, 

licząc od momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii. Wykonawca przedstawi protokół 
konieczności z wyceną usługi naprawy; 

b) czas usunięcia awarii wynosi max. 8 godzin, licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od 
Zamawiającego; 

c) czas usunięcia awarii wynosi max. 7 dni w wypadku, gdy zgłoszenie dotyczy wymiany nadmiernie 
zużytych baterii lub prac elektryczno-monterskich, licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy 
od Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dyżur serwisowy 24 godziny na dobę z możliwością 
bezpośredniego kontaktu telefonicznego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności polegających na usunięciu awarii w godzinach 
pracy od 7:00-18:00. 

6) Z przeprowadzonych czynności usunięcia awarii Wykonawca sporządzi wpis do „Książki obsługi i 
konserwacji agregatu prądotwórczego” oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i 
imię i nazwisko serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta, opis wykonanych czynności i ich wynik, wykaz 
wymienionych części i elementów (podzespołów), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta. 

7) W przypadku braku możliwości naprawy agregatów z powodu niedostępności części zamiennych, 
Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty 
diagnozy. Z chwilą powiadomienia przestają obowiązywać terminy naprawy wskazane w pkt. 3 i nie są 
naliczane kary umowne. Strony umowy w drodze wspólnych ustaleń uzgodnią dalsze działania mające na 
celu zapewnienie ciągłości zasilania awaryjnego. 

8) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu 
potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w pkt. 6, a w przypadku dostarczenia koniecznych 
do wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 
miesięcy lub, jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem 
gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy 
jest protokół potwierdzający wykonanie prac.  

9) Dostarczone przez Wykonawcę materiały, części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie 
nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane 
przez ich producenta. 
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10) Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych 
urządzeń (obejmujący cenę podzespołów lub części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie 
w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie 
niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie 
wynika z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od 
średnich cen tych części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe). 

11) Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów 
eksploatacyjnych. 

2. Termin realizacji zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy przez 4 lata. 

3. Kryteria oceny ofert: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena brutto jednej roboczogodziny naprawy (C) 100% 
2. Wykonawca określa cenę brutto jednej roboczogodziny pracy (naprawy) w Formularzu oferty (załącznik nr 

1).  
3. Przez roboczogodzinę rozumie się 60 minut efektywnego wykonywania zadania, tj. faktycznego wykonywania 

czynności objętych wykonaniem naprawy, bez względu na liczbę osób zaangażowanych w wykonanie 
zamówienia po stronie Wykonawcy, tj. niezależnie od tego, czy usługę wykonuje jedna osoba czy też cały 
zespół. Cena ta obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy w szczególności: podatki 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, itp. z wyjątkiem kosztów 
materiałów - materiały, części zamienne i podzespoły. 

4. Łączna liczba punktów w ocenie kryterium - Cena brutto (C) - 100% - zostanie ustalona wg wzoru:  
C=(X/Y) x 10*100%, gdzie: 
C= liczba uzyskanych punktów dla Wykonawcy Y 
X= najniższa łączna cena jednostkowa brutto  
Y= cena jednostkowa brutto ocenianej oferty 

4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zdobędzie najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach. 

4. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa – wzór załącznik nr 2. 
Zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy a konieczność zmiany umowy spowodowana 
jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

5. Sposób składania ofert. 
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym: 

pisemnie faksem drogą elektroniczną na adres 
osoby wskazanej do kontaktu 

 

6. Sposób przygotowania oferty:  
Forma elektroniczna: 
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych 
dokumentów należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury 
zamówienia 
albo 
oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej i 
przesłana na adres e-mail Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. 
W tytule e-mail powinna znaleźć się informacja o tym, że zawiera on ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie 
ofertowe.  
 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – Formularz oferty, 
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b) stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy; 
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 7.2 zapytania ofertowego; 
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP. 
Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
W zakresie podstaw wykluczenia Zamawiający w postępowaniu stosuje unormowania powyższych przepisów 
ustawy PZP. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy 
PZP. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi 
wykazać brak podstaw do wykluczenia. 

7. Ocena warunków w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie 
złożonych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej 
wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego 
oferty za odrzuconą. Na każdym etapie oceny Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień 
lub dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie jakiegokolwiek z ww. warunków. 

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8. Inne istotne postanowienia: 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne 
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, 
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu 
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający 
odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców. 
9. Zamawiający informuje, iż zaleca porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 
10. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony 

prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a przepisy ustawy 
stosuje się w zakresie wskazanym w niniejszym zapytaniu. 

11. Zapytanie ofertowe Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia 
przez Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy. 

12. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a. prowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą, 
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b. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. 

9. Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez 
Zamawiającego):  
1. Termin składania ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia: 14.06.2022 r. 
Godzina: 10:00 

2. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej: 
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu. 

10. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
a) administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 
Pieszyce. 

b) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją Umowy; 

c) dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez 
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z 
Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP; 

d) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych oraz inne osoby lub podmioty 
mogące żądać danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 

e) dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z 
Umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 
ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

f) dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO;  
g) nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:  
a) prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 
3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:  
a) prawo do usunięcia jego danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 
Serwis agregatu 

 
1. WYKONAWCA - należy podać: 

NAZWĘ WYKONAWCY: 
ADRES: 
TEL.: 
E-MAIL: 
adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej: ……………………….……………………………………………………… 
 

2. Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / 
zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuje 
/ my wszystkie warunki zawarte w tym zapytaniu, a ponadto oświadczamy, że oferowany przedmiot 
zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz oferuję / my cenę za: 

LP Cena: 
Cena 
jednostkowa 
netto 

Stawka 
VAT 

Cena jednostkowa 
brutto 

1  1 (jednej) roboczogodzina naprawy    

4. Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego 
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

6. Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

7. Zobowiązuję / -emy się, w przypadku wyboru mojej / naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej 
określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień 
otwarcia ofert. 

9. Następujące części zamówienia zamierzam / -y powierzyć podwykonawcom: 

LP 
Wskazanie części zamówienia, których 

wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom  

 

Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli 
są już znani 

1   

2   

10. Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., e-mail): 
........................................................................................................................................................................... 

11. Jako załączniki będące integralną częścią oferty załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, 

o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
2) .................................................................................................................................................................... 

 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
 
       Podpis: 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA - WZÓR 
 

zawarta w dniu ……………………… 2022 roku w Pieszycach 
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą 
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000066398, NIP 8821847960, REGON891100480, który reprezentuje: 
Daniel Ekiel – kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
dalej łącznie zwani Stronami. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie naprawy – pogotowia technicznego – w przypadku awarii agregatu 

chłodniczego do rezonansu firmy CLINT model CHAK 151 o mocy 37,7kW w budynku przychodni miejskiej w 
Pieszycach przy ul. Królowej Jadwigi 1. 

2. Za awarię uważa się wystąpienie jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających poprawne działanie agregatu 
prądotwórczego obejmujących także nadmierne zużycie się jego elementów składowych..  

 
§2 

Umowa zostaje zawarta na okres 4 lat licząc od daty jej podpisania. 
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu awarii, o której mowa w 

§ 1, wraz z możliwie wyczerpującym opisem objawów awarii, za pomocą poczty elektronicznej lub 
telefonicznie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dyżur serwisowy 24 godziny na dobę z możliwością bezpośredniego 
kontaktu telefonicznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności polegających na usunięciu awarii w godzinach pracy 
Zamawiającego od 7:00-18:00 w miejscu zainstalowania agregatu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw agregatów prądotwórczych w czasie trwania umowy w 
następujących terminach: 
a) czas reakcji serwisu (podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii) wynosi max. 4 godziny, licząc od 

momentu otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii; 
b) czas usunięcia awarii wynosi max. 8 godzin, licząc od momentu otrzymania zlecenia naprawy od 

Zamawiającego; 
c) czas usunięcia awarii wynosi max. 7 dni w wypadku, gdy zgłoszenie dotyczy konieczności wymiany 

nadmiernie zużytych baterii lub prac elektryczno-monterskich, licząc od momentu otrzymania zlecenia 
naprawy od Zamawiającego. 

5. W przypadku braku możliwości naprawy agregatów z powodu niedostępności części zamiennych, Wykonawca 
obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty diagnozy. Z chwilą 
powiadomienia przestają obowiązywać terminy naprawy wskazane w § 3 ust. 4 i nie są naliczane kary 
umowne. Strony umowy w drodze wspólnych ustaleń uzgodnią dalsze działania mające na celu zapewnienie 
ciągłości zasilania awaryjnego. 

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i w sposób zapewniający ich wysoką jakość, 

b) ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac w miejscu realizacji przedmiotu 
umowy,  
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c) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP,  
d) usunąć odpady powstałe w następstwie wykonanych prac,  
b) pokryć wszelkie szkody powstałe z jego winy, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót. 

 
§ 5 

1. Z przeprowadzonych czynności usunięcia awarii Wykonawca sporządzi wpis do „Książki obsługi i konserwacji 
agregatu prądotwórczego” oraz protokół stwierdzający ich wykonanie, zawierający: datę i imię i nazwisko 
serwisanta, faktyczny czas pracy serwisanta, opis wykonanych czynności i ich wynik, wykaz wymienionych 
części i elementów (podzespołów), zalecenia i uwagi, imienny podpis serwisanta. 

2. Wykonywane przez Wykonawcę usługi objęte zakresem niniejszej umowy będą każdorazowo potwierdzane 
przez Zamawiającego. Potwierdzenie wykonania usługi stanowi dowód wykonania prac i podstawę do 
wynagrodzenia.  

 
§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu 
potwierdzającego wykonanie usług, o którym mowa w § 5 ust.1, a w przypadku dostarczenia koniecznych do 
wykonania napraw części zamiennych i elementów, Wykonawca udzieli na nie gwarancji na 12 miesięcy lub, 
jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej 
przez producenta. Dokumentem gwarancyjnym dla wykonanej danej usługi naprawy jest protokół 
potwierdzający wykonanie prac.  

2. Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy materiały, części zamienne i podzespoły 
będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są 
przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta. 

3. Koszt zakupu wymienionych części i elementów wykorzystanych do dokonania naprawy niesprawnych 
urządzeń (obejmujący cenę podzespołów i części zamiennych), ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w 
oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę, w przypadku, gdy podlegające wymianie 
niesprawne elementy nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, oraz ich uszkodzenie nie wynika 
z winy Wykonawcy. Ceny wymienionych przez Wykonawcę części nie mogą być wyższe od średnich cen tych 
części u innych przedsiębiorców (średnie ceny rynkowe). 

4. Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów 
eksploatacyjnych 

§ 7 
1. Wynagrodzenie wykonawcy za jedną roboczogodzinę wykonają przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł 

netto, wraz z należnym podatkiem VAT: , ……………… zł brutto. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie naprawy będącej przedmiotem umowy obliczane będzie jako 

iloczyn ilości faktycznie przepracowanych roboczogodzin, ustalanych zgodnie z § 5, i ceny z określonej w ust 
1. 

3. Przez roboczogodzinę rozumie się 60 minut efektywnego wykonywania zadania, tj. faktycznego wykonywania 
czynności objętych wykonaniem naprawy, bez względu na liczbę osób zaangażowanych w wykonanie 
zamówienia po stronie Wykonawcy, tj. niezależnie od tego, czy usługę wykonuje jedna osoba czy też cały 
zespół. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: podatki 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia. 

5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania określone dla 
faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących. 

7. W przypadku niespełnienia przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań, o 
których mowa w ust. 5, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionego dokumentu. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca oświadcza, że w fakturach wystawianych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej 

umowy, każdorazowo będzie wskazany numer rachunku bankowego, który jest ujawniony w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („wykaz 
podatników VAT”).  

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 
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ujawniony w wykazie podatników VAT. W razie braku jakiegokolwiek rachunku Wykonawcy ujawnionego w 
powyższym wykazie, bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb 
płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.  
 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 4 – w 
wysokości do 2 % wartości netto ostatniego zapłaconego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 7, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z okolicznościami, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10% sumy wartości zapłaconych 
Wykonawcy do dnia odstąpienia wynagrodzeń netto, o którym mowa w § 7. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień 
opóźnienia w zapłacie należności. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. a 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania w Polsce stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej 
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 
 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo 
spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.  

 
§ 10 

Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie w trybie 
określonym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

Zamawiający:          Wykonawca: 
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