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UMOWA (projekt) 
 

 
zawarta w dniu ………………………. r.  w  Olsztynie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami) pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, wpisanym do KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  

0000000456, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Panią Irenę Petrynę – Dyrektora,  

a ………………………………., NIP …………………, Regon …………………., Olsztyn  , zwanym dalej łącznie 

WYKONAWCĄ. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania 

obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ich estetyki oraz ich otoczenia 

oraz wykonania  badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów 

określonych w art. 62 ust. 2) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.).  

2. Przeglądom podlegają następujące obiekty: 

a) budynek szpitala - obiekt objęty obowiązkiem wykonywania okresowych kontroli zgodnie z art. 62  ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) : 

- bryła główna szpitala - bryła A 

- skrzydło prawe - Bryła B 

- skrzydło lewe - bryła C 

- izba przyjęć z zapleczem diagnostycznym (RTG, USG, Tomografii komputerowej) - Łącznik  bryły A i E 

- budynek przychodni specjalistycznej - bryła E 

b) budynek administracyjno - mieszkalny - bryła D 

3. W zakres usługi wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego 

bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy podczas świadczonej usługi z wykorzystaniem materiałów  

i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w zakresie bhp i p.poż. w miejscu jej prowadzenia. 

4. Zestawienie ilości budynków, budowli i działek zawiera załącznik nr 2 do umowy.  

 

§ 2 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy - 30 dni od daty podpisania umowy; 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji przedmiotu umowy  jest : …………………………………… 

2. Wykonawca zapewni kontakt z Zamawiającym pod numerem tel./fax /e-mail/-  ........................................ 

3. Zamawiający zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcą w dniach roboczych, w godzinach pracy 

Zamawiającego tj. od 7.25 do 15.00 pod nr tel. 89/532-29-01 oraz adresem e-mail: ………………………….  

§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości brutto: ………………………………………. (słownie:………………………………). 

Wynagrodzenie obejmuje  należny  podatek VAT, przy uwzględnieniu stawki podatku VAT obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury. 

2. Ustala się, że cena wykonania usługi wymieniona w ust. 1 nie będzie podlegała zmianom i nie będzie 

waloryzowana. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy odbywać się będzie jednorazowo 
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na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru usługi - kompletnych protokołów z dokonanych  przez 

Wykonawcę przeglądów. 

2. Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru usługi, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do odmowy 

przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury w terminie do 7 dni od daty obustronnego podpisania 

protokołu odbioru usługi. 

5. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu 

niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem wypowiedzenia umowy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że Odbiorcą przedmiotu niniejszej umowy i faktury VAT jest Samodzielny Publiczny Zespół 

Gruźlicy i Chorób Płuc, 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, NIP 739-29-54-808. 

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z zakresem określonym  

w niniejszej umowie, obowiązującymi przepisami, normami i standardami. Wykonawca jest odpowiedzialny przed 

Zamawiającym za jakość wykonanych usług. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od chwili jego rozpoczęcia do dnia 

odbioru. W szczególności odpowiedzialny jest za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie 

wykonywania usługi w mieniu użytkowników lokali lub Zamawiającego. 

4. W celu wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

wykwalifikowanej i fachowej kadry, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia usługi objętej umową oraz z tytułu zdarzeń, jakie 

mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem usługi w następstwie, których Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscach prowadzenia usługi. 

Umowa ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł i ma obejmować cały okres 

realizacji przedmiotu umowy tj.  określony w  § 2.  

6.  Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych powyżej, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

7. Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram planowanych 

kontroli (przeglądów).  

8. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela rękojmi na okres 2 lat.  

 

§ 7 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami i lokalami objętymi umową. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współpraca w zakresie dostępu do miejsc realizacji robót,  

2) odbiór przedmiotu umowy, 

3) zapłata należnego wynagrodzenia. 

3. Udostępnienie pełnej posiadanej dokumentacji dotyczących przeprowadzonych wcześniej kontroli oraz Książek 

Obiektów Budowlanych. 

§ 8 

 

1. Strony postanawiają, że kontrole stanowiące przedmiot umowy będą podlegały jednemu odbiorowi. 

2. Wykonawca składa Zamawiającemu dokumentację z wykonanych kontroli w terminie określonym w § 2. 
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3. Podstawą do wszczęcia czynności odbiorowych jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji z uwzględnieniem terminów określonych w harmonogramie. 

4. Odbiorów dokonuje komisja złożona z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie do 7 dni  

roboczych od dnia złożenia wymaganej, kompletnej dokumentacji. 

5. Potwierdzenie zakończenia czynności odbiorowych nastąpi w formie protokołu odbioru usługi podpisanego 

przez upoważnionych reprezentantów stron. 

6. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru usługi, wad i (lub) usterek możliwych do usunięcia, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania prac związanych z ich usunięciem w terminie 7 dni roboczych od daty ich 

stwierdzenia, chyba, że ze względu na uzasadnione obiektywnie okoliczności termin ten nie może zostać 

dochowany.  

W takim przypadku Zamawiający wyznacza indywidualnie termin, który wiąże Wykonawcę. 

7. Podstawę do ponownego wszczęcia czynności odbiorowych, po usunięciu przez Wykonawcę wad i (lub) 

usterek, jest ponowne dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji.  

8. W przypadku stwierdzenia wad i (lub) usterek w wykonanych usługach Zamawiający ma prawo odmowy 

podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia lub dokonuje stosownych zapisów w protokole odbioru 

usługi, określających zakres stwierdzonych w toku odbioru wad i (lub) usterek oraz termin wyznaczony  

na ich usunięcie.  

§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) opóźnienie w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu określonego w harmonogramie, liczone w 

wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia;  

2)  opóźnienie w usunięciu wad i usterek określonych w protokole, w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad i (lub) usterek; 

3)  nie wykonanie kontroli obiektu z winy Wykonawcy w wysokości 20 %  wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust 1; 

2. Podstawą naliczenia kar umownych z ust. 1) i 2) są zapisy odnotowane w protokole odbioru usługi  

na podstawie, których zostaną wystawione noty księgowe. Płatności z tytułu kar umownych są wymagalne  

z datą wystawienia not księgowych i będą rozliczone w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 K.C. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

Rozwiązanie umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do odstąpienia. Oświadczenie nastąpi w formie 

pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji, 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi przez okres 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca  

nie wykonuje usługi zgodnie z umową albo uporczywie lub w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania 

umowne, 
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4) Wykonawca nie usuwa stwierdzonych w protokole odbioru wad i usterek w wyznaczonym terminie; 

5) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w oparciu o postanowienia 

wynikające z ust. 2, Wykonawca będzie  zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

20% wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1.  

4. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwań przekazanych na piśmie, drogą elektroniczną lub faxem w terminie 7 dni  

od terminu określonego w  § 2 nie dostarczy dokumentów z wykonanej kontroli, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

 

§ 11 

Zmiana postanowień umowy 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika 

z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Strony mogą zmienić następujące istotne postanowienia zawartej umowy: 

1) zmiana terminu realizacji umowy;  

a) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 

środków nie można uniknąć ani im zapobiec,  

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: 

a) w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych, przez co należy rozumieć 

ustawową zmianę obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, o wartość 

tego podatku, 

3) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy -  w przypadku braku możliwości 

wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby, Wykonawca może powierzyć te czynności innym 

osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania, po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez Zamawiającego, 

4) zmiana osób przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony w 

formie pisemnej. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku prawnego 

zainicjowanego niniejszą umową będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku zgodności, wyłącznie 

właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. SIWZ, oferta wykonawcy oraz wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy, ustawy Prawo budowlane i 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 


