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Załącznik nr 2 

 
SPZOZ - OiZP/2 /24/241/ 30 - 12 / 2017            
                                                                          
                                                     Projekt umowy nr …….. / ZP / 2017 
 
W dniu  ……….maja  2017 roku  w Wieluniu została zawarta umowa pomiędzy : 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Wieluniu, z siedzibą: 98-300 Wieluń, 
ul. Szpitalna 16, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych                               
i Zawodowych, Fundacji  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000022938; 
nr REGON 000310143, NIP 8321789610, którego przy niniejszej czynności reprezentuje: 

1. Dyrektor – Pan Janusz Atłachowicz 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a 
Firmą: …………………………………………………………., z siedzibą: …………………………………..;  
wpisaną  do   …………………………… pod nr…………………;  nr REGON……………………….……; 
nr NIP: ……………………………………………………..,  którą reprezentuje  przy  niniejszej czynności: 

1. ……………………………………….. 
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, 
o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
1. Niniejszą umowę zawarto zgodnie z art. 4 ust.  8  Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Zamówienie poniżej 30 tys. euro) na  podstawie Regulaminu  Postępowania  
przy  Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie Opieki  Zdrowotnej  
w Wieluniu  wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/9/2016 z dnia  
20.05.2016 r. ( pkt 2 ppkt 2.4 w trybie: Zaproszenie do składania ofert).   
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca   przyjmuje do wykonania : 

a) jednokrotne czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach SPZOZ                   
w Wieluniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) dwukrotny przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w obiektach SPZOZ w Wieluniu 
w miesiącu maju i listopadzie, w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

      c)   pomiar szczelności  instalacji  gazowej bezprzewodowej w terminie wskazanym przez  
            Zamawiającego,  
w związku z  obowiązkiem, wynikającym z art..62 ust.1 pkt. 1Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 290 ze zmianami). 
 

§ 2. 
 

1. W ramach zobowiązania określonego w § 1 strony zgodnie ustalają następujące warunki umowy 
a) Jednokrotne czyszczenie przewodów kominowych  wentylacyjnych w obiektach SPZOZ                 
w Wieluniu - ………  za 1 szt.  brutto x  550 szt.  =  …………. zł                                                                                       
b) Dwukrotny przegląd przewodów kominowych   wentylacyjnych w obiektach SPZOZ w Wieluniu                                    
- ………. zł za 1 szt brutto x 550 szt.  x 2  =  ……….. zł  
c)   Pomiar szczelności instalacji gazowej bezprzewodowej  …………… za  1 punkt brutto x                                           
10 szt. =  ……… zł 
Razem wartość umowy  brutto= …………… zł (słownie:……………………………….. …………),           
w tym wartość umowy netto= …………… zł (słownie:……………………………….. …………… ) 
oraz podatek VAT = ……… zł- zgodnie z ofertą przetargową.                                     
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2. Płatności dokonywane będą w terminie  30 dni na podstawie wystawionej  faktury na konto 
bankowe Wykonawcy  podane na fakturze z tym, że data wystawienia faktury nie może być 
wcześniejsza  niż dzień w którym usługa, której  ta  faktura dotyczy, została zrealizowana. 
3. Wykonawca  gwarantuje stałość cen podanych w ofercie  przez okres   trwania umowy. 
4. Zmiana postanowień Umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do treści  oferty dotycząca 
wartości kontraktu, możliwa jest jedynie w przypadku zmiany  podatku VAT.  
5. W  takim przypadku wzrostowi może ulec tyko wartość wynagrodzenia  brutto, wartość netto nie 
ulegnie zmianie. 

§ 3. 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania  
na niżej wymienionych zasadach. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : 
a) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia poza termin wskazany przez Zamawiającego,  
b) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 
3. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe w wysokości 
określonej obowiązującymi przepisami. 
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. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia po wystawieniu noty obciążeniowej przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego, osób 
postronnych, jak również w osobach trzecich, powstałe w związku z nieprawidłowym wykonywaniem 
przedmiotu niniejszej umowy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy 
w odpowiednim ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy, na kwotę min. 50.000,00 zł. W razie zmiany lub 
wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przedłożonej w toku postępowania (o zamówienie objęte 
niniejszą umową), Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na warunkach określonych w zd. pierwszym pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

§ 4 
1. Z przeprowadzonych kontroli, pomiarów oraz czyszczenia – o których mowa w § 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu lub zaświadczenia – na zasadach 
określonych w przepisach p/poż, którego jeden egzemplarz zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu. 
2. O ujawnionych podczas czynności kominiarskich usterkach i nieprawidłowościach, Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając w uzasadnionych przypadkach szkic 
sytuacyjny. 
3. Usługi kominiarskie objęte niniejszą umową, każdorazowo winny być zakończone sprawdzeniem, 
czy po wykonaniu usługi przewody kominowe funkcjonują prawidłowo. 

 
§ 5 

Wykonawca  nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu tworzącego SPZOZ w Wieluniu, 
przenieść na osobę trzecią wierzytelności  przysługujących Wykonawcy  wobec Zamawiającego na 
podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością                     
o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych                              
z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki.  



 3

 
§ 6 

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu  
      cywilnego  oraz   Prawa budowlanego. 
2. Spory między stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego  
     Sądowi Powszechnemu. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 

podpisanymi przez strony, pod rygorem nieważności. 

4. Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących      

     egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
                                        
                                           

                   Zaopiniowano  Radca  Prawny : 
                 
                        
................................................. 

 
AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:  

 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 

 
 
 

 
 ........................................................                                                                        ................................................. 
    Podpisy osób uprawnionych                                                                          Podpisy osób uprawnionych 
     do reprezentowania  Zamawiającego                                                                                     do reprezentowania   Wykonawcy   

 


