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Wzór (UMOWA Nr) 

 
zawarta w dniu …………………...  w Częstochowie pomiędzy Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118,   
42 – 200 Częstochowa, KRS: 0000003907, REGON: 001281053,                    
NIP: 573-22-99-604, 
który reprezentuje: 
Dyrektor – Pan Dariusz Kaczmarek 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
a, 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
W wyniku rozstrzygni ęcia konkursu na „Wykonanie instalacji wywiewnej      
z pomieszcze ń Ciemni  i  Gabinetu RTG w obiekcie przy ul. Al.Pok oju 44      
w Czętochowie” 
przeprowadzonego w trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź.zm.), 
zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wywiewnej z pomieszczeń  

Ciemni i Gabinetu RTG w obiekcie al. Pokoju 44 w Częstochowie 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalację wywiewną z pomieszczeń 
Ciemni i Gabinetu RTG  zgodnie z n/w elementami: 

- wentylator kanałowy o wydajności  2600 m3/h 
- wyrzutnie zamontowaną w górnej części okna 
- kasetę filtracyjną 
- kanały izolowane  w systemie ALP (srebrne) lub w zabudowie 
- kratki wyciągowe z przepustnicami 
- regulator obrotów 
- podłączenie , uruchomienie i regulacja układu 

 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest  dopuszczony do stosowania 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi budynków służby zdrowia, a kserokopie stosowanych dokumentów 
potwierdzone „ za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, przedłoży 
Kierownikowi Działu Instalacji Cieplnej i Sanitarnej na każde jego żądanie, przez 
czas trwania  umowy.  

 



§ 2 
 
1. W czasie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie utrzymywał rejon robót 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie dbał o ład i porządek 
wokół tego terenu 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz 
regulaminów obowiązujących na obiektach Szpitala 

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody podczas 
wykonywania przedmiotu umowy od dnia protokólarnego przejęcia terenu do dnia 
protokólarnego odbioru terenu przez Zamawiającego 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie .................................. 
2. Zamawiający dokona jednorazowo odbioru wykonania przedmiotu umowy          

na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu końcowego 
podpisanego przez przedstawicieli obu stron 

3. Wykonawca oświadczy, a Zamawiający potwierdzi w protokole, iż na obiekcie 
W.Sz.S. im. NMP przy ul. Al. ,Pokoju 44 – w ciemni i gabinecie RTG usługa 
została wykonana zgodnie z przedmiotem umowy 

4. Data podpisania protokołu końcowego  oznaczać będzie datę całkowitego 
wykonania  przedmiotu umowy 

5. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę  brutto ....... PLN 
(słownie..................................) 

6. Wykonawca oświadcza, że wartość brutto umowy jest zgodna z ofertą i zawiera 
wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z należytą i zgodną z prawem 
realizacją przedmiotu umowy 

 
§ 4 

 
1. Za należyte i zgodnie z prawem wykonany przedmiot umowy Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o cenę jednostkową 
uzyskaną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w wysokości 
wynoszącej ............................... (słownie:.......................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie 
na podstawie faktury VAT, wystawionej po sporządzeniu i podpisaniu protokołu 
końcowego, o którym mowa    w  § 3 ust. 2 i 4 niniejszej umowy 

3. Protokół odbioru, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, stanowić 
będzie – załącznik do faktury VAT 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie 
polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załącznikiem,          
o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu 

5. W przypadku gdy dzień zapłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy,   
to płatność prawidłowo wystawionej faktury VAT, nastąpi w następnym dniu 
roboczym, następującym po tym dniu 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za roboty Wykonawca ma prawo 
naliczyć odsetki ustawowe 

 
§ 5 



 
Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu 
niniejszej umowy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez przedmiot tworzący 
Zamawiającego art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności 
leczniczej (Dz.U.Nr z 2016r poz.1631 z póź.zm.) 

 
§ 6 

 
Realizację umowy nadzorują: 
1. ze strony Zamawiającego : Andrzej Sołtysik  - Kierownik Działu Instalacji Cieplnej i 

Sanitarnej. 
2. Ze strony Wykonawcy 
.................................................................................................................. 
 

 
§ 7 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej           
na rzecz Zamawiającego w wysokości: 
 
a) za odstąpienie od Umowy przez  Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca – karę umowną w wysokości  20% 
wartości wynagrodzenia brutto umowy wskazanej  w § 3 ust. 5 niniejszej 
umowy 

b) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 karę 
umowną w wysokości 0,2%  

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty 
obciążeniowej obejmującej naliczona karę umowną, przy czym Zamawiający ma 
prawo potrąceń kwoty kary umownej z faktury za wykonanie zadania, wystawionej 
przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku umowy 
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar 
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 
przepisami Kodeksu Cywilnego 

 
§ 8 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku  

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia                         
u Zamawiającego braku środków finansowych na zapłatę za usługę 
stanowiącą przedmiot niniejszej umowy. 

b) W przypadku wystąpienia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,               
a w szczególności z powodu naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej umowy 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu może nastąpić w terminie  14 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o w/w okolicznościach odstąpienia. 



3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odstąpieniu od umowy pisemnie 
4. W  przypadkach wskazanych w  ustępie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, ustalonego na podstawie     i zgodnie z zapisem § 4 ust.1 niniejszej 
umowy 

 
§ 9 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 
 

 
§ 10 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej 
obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów 
podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej                  ze stron. 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


