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Załącznik nr 3 
PROJEKT UMOWY 

 
Zawarta  w   dniu  ......................... w  Wieluniu  pomiędzy : 
Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w  Wieluniu, ul.  Szpitalna  16, 
NIP : 832-17-89-610, Regon : 000310143, KRS : 0000022938 - Sąd Rejonowy dla Łodzi – 
Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, zwanym  dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym  
przez : 
1. Dyrektora   –  Bożenę  Łaz 
 a   
....................................................................................................................................................
posiadającym  uprawnienia  do  występowania  w  obrocie  prawnym – 
.................................................................................................................................................... 
zwanym  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez : 
 

1.  ...............................................................................                                                                                            
o  następującej  treści : 

 
§ 1 

 
Zamawiający  zleca , a  Wykonawca  przyjmuje   do  wykonania instalację gazów 
medycznych na Oddziale Noworodkowym  w Szpitalu w Wieluniu określone w konkursie 
ofert z dnia ....................................... .    
 

§ 2 
 
W  ramach  zobowiązania  określonego  w  § 1  strony  określają  zgodnie  następujące  
warunki  umowy :    
1. Zakres  wykonania  robót  i  wymaganą  technologię  określa  kosztorys  na  wykonanie   

robót instalacyjnych   będący  załącznikiem  do nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Termin  wykonania  robót  -  do dnia ...........................................  
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie  z  przedstawioną ofertą na  

kwotę brutto : ......................zł ( słownie: ........................................................................ ), 
w tym kwota netto ………… zł ( słownie: ........................................................................ )  

      + należny …… % podatek VAT w kwocie ……..….. zł. 
4. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych lub zamiennych, do wyliczeń w kosztorysie 

powykonawczym będą stosowane następujące ceny czynników produkcji i wysokości 
narzutów : 

a) stawka roboczogodziny – .................... zł/godz. 
b) ceny materiałów – zgodnie z przedstawionymi w kosztorysie ofertowym, w 

przypadku gdy taki materiał nie występuje do wyliczeń przyjmuje się cenę 
aktualną z przedstawionych faktur, 

c) cenę pracy sprzętu – zgodnie z przedstawionymi w kosztorysie ofertowym, 
d) koszty pośrednie liczone do kosztów robocizny i sprzętu – .................. %, 
e) koszty zakupów materiałów – ............... %, 
f) narzut zysku liczony do kosztów robocizny i pracy sprzętu oraz kosztów 

pośrednich – ................. %, 
g) podatek VAT liczony wg obowiązującego wymiaru w dniu wystawienia. 

 
5.  Należność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  uregulowana zostanie przelewem na    
     rachunek Wykonawcy ……………………………………………………………………………    
     w terminie  14  dni  od  chwili  otrzymania  rachunku.   
6. Rachunek końcowy  może  być  wystawiony  po  odbiorze  robót, natomiast  odbiór  może     
     być  wyznaczony  nie  później  niż  5  dni  od  chwili  zgłoszenia  gotowości  przez   
     Wykonawcę . 
7.  Wykonawca udziela Zamawiającemu ................m-cy  gwarancji na wykonane roboty. 
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§ 3 
 
Zmiany  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  do  
umowy  niekorzystnych  dla  Zamawiającego  są  nieważne , chyba  , że  konieczność  
wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności , których  nie  można było przewidzieć  
w  chwili  zawarcia  umowy . 

§ 4 
 
W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej, że  wykonanie  umowy  
nie  leży  w  interesie  publicznym , czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  
umowy , Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  1  miesiąca  od  powzięcia  
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach . 
W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  zapłaty  z   tytułu  wykonania  
części  umowy . 

§ 5 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania na niżej wymienionych zasadach. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie umowy 
przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego. 

3. W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Zamawiającego   płatności  w  terminie  
określonym  § 2 ust. 5,  Wykonawcy  przysługuje  prawo  żądania  ustawowych  odsetek  od  
niezapłaconej  wartości  faktury. 
4.  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 
prawa żądania  zapłaty odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 
wysokość ewentualnej szkody przekroczy  wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 6 

 
Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności . 
 

§ 7 
 
W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  
przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 
                                                                       § 8 
 
W  przypadku  powstania  sporów  na  tle  umowy  właściwym  miejscowo  do  ich  
rozstrzygania  będzie  Sąd  siedziby  Zamawiającego . 

 
§ 9 

 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  
ze  stron . 
 
             Zamawiający                                                                         Wykonawca 
 
 
 
      …………………………                                                       …………………………...                        


