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Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 14 /2017                                                                     Załącznik nr 3 

 

PROJEKT UMOWY  nr …....../ZP/2017 

 

zawarta w dniu ................2017 r.  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Wieluniu, ul. Szpitalna 16,  98-300 Wieluń 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji  

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000022938 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 

– Śródmieścia,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON 000310143, nr NIP 832-17-89-

610, który przy niniejszej czynności reprezentuje:  

Dyrektor – Janusz Atłachowicz 

zwaną dalej Zamawiającym. 

a firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  

z siedzibą w ………………….. ul. …………………………………., nr  NIP: …………….………….., nr REGON 

…………………………………………….. reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

o następującej tresci: 

 

§ 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 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego automatycznego systemu 

parkingowego, na podstawie koncepcji wraz ze specyfikacją sprzętu, opisaną w Załączniku nr 1, 

stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. 

2.  Miejscem wykonania umowy jest teren SPZOZ w Wieluniu w  przy ul. Szpitalnej 16, na działce nr 

30-13, obręb 13, przy czym dokładne miejsce zamontowania systemu zostanie wskazane przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu.                  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu systemu parkingowego wraz z rysunkami 

wymaganymi przepisami prawa budowlanego i zgłoszenia wykonywania robót do odpowiednich 

organów budowlanych (jeżeli jest to wymagane przepisami prawa). 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności i dostarczenia wszelkich 

niezbędnych materiałów i urządzeń niezbędnych do odbioru systemu przez wszystkie służby do tego 

uprawnione: straż pożarną, policję, czy organy nadzoru budowlanego oraz uruchomienia systemu i 

jego dalszą eksploatację przez Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac odtworzeniowych po realizacji 

zamówienia. 

3. Wykonawca w czasie przebudowy wjazdu do Szpitala,  zobowiązany jest  zabezpieczyć miejsce 

robót i wyznaczyć dodatkowy wjazd / wyjazd do Szpitala, oznaczony  zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego. 

4. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali 

nieobjętych przedmiarami robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania 

robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, ani żądać dodatkowego wynagrodzenia za te prace. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w miejscu wykonywanych robót, na bieżąco                  

i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia (w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tych 

obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków na koszt i ryzyko 

Wykonawcy – w tym zakresie strony wyłączają stosowanie art. 480 Kodeksu cywilnego). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z miejsca wykonywanych robót wszystkich zbędnych 

odpadów budowlanych powstałych podczas remontu (gruz rozbiórkowy, zdemontowane części 

instalacji   i osprzętu, itp.). 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować system parkingowy wraz z oprogramowaniem i z licencją 

oprogramowania na nośniku do dnia 31 lipca 2017 r. 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieograniczony wstęp na teren realizacji przedmiotu umowy w 

okresie realizacji zamówienia. Powiadomienia o dacie udostępnienia terenu Zamawiający dokona 

pisemnie poprzez e- mail / faks. 

3. Wykonawca ponosi, od dnia wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy celem jej wykonywania, 

pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją umowy, poniesione 

przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu, życiu i mieniu. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do 

odbioru  przedmiotu umowy, w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu  zakończenia 

sprawdzania poprawności działania systemu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania protokołu przekazania sprzętu, nie później niż w 

terminie 3 dni od powiadomienia otrzymanego od Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji terminu szkolenia, który może być ustalony z 

trzydniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania odbioru przedmiotu umowy, nie 

później niż w terminie określonym w ust.2. 

5. Na okoliczność odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. W wypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy, zostanie o nich zamieszczona wzmianka 

w protokole, o którym mowa w ust. 3 oraz Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia jej w terminie 

48 godzin.  
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§ 6 

1. Ustala się cenę umowną za wykonanie przedmiotu zamówienia (automatycznego systemu 

parkingowego) kwotę w wysokości ................ zł netto + obowiązujący ……% VAT, tj. zł ................ zł 

brutto – słownie: …………………………………………..(zgodnie z ofertą z dnia ..................). 

2. Płatność za realizację umowy nastąpi w formie ratalnej:   36  równych rat w wysokości ….......... zł 

netto + obowiązujący ……% VAT, tj. zł ................ zł brutto – słownie: ………………………………………….. 

3.  Podstawą wystawienia rat miesięcznych  przez Wykonawcę jest podpisany protokół z odbioru 

końcowego systemu, po jego montażu i uruchomieniu. 

4. Na poczet każdej raty będzie wystawiona faktura VAT do 5 dnia miesiąca, poczynając od kolejnego 

miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru. 

5. Płatność  będzie  realizowana  po  dostarczeniu     Zamawiającemu  faktury  VAT  - w  terminie  

21  dni  od  daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury na rachunek  bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku braku możliwości korzystania przez Zamawiającego  z systemu parkingowego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  wartość faktury ratalnej będzie rozliczona na zasadach:  1/30 wartości raty za 

każdy dzień realizacji umowy. 

7. Z chwilą uregulowania całej  należności, o której mowa w ust. 1 własność zainstalowanego 

systemu parkingowego przechodzi na Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP : …………. 

9. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada  nr NIP:  832- 17-89-610 

 

§ 7 

1. Wykonawca  udziela  36 – miesięcznej, która  zaczyna  się  do  daty  przekazania, potwierdzonej  

protokołem  odbioru.  W okresie gwarancji, Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 

skierowane na adres Wykonawcy, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych mu wad 

i niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wady – z uwzględnieniem terminu wskazanego w § 7 ust. 

2 lit. f. 

2. Wykonawca zapewnia w cenie oferty serwis gwarancyjny, w ramach którego wykona: 

a)  przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń, 

b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji kiedy awaria 

spowodowana będzie nieprawidłową eksploatacją urządzeń, 

c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami 

potrzebnymi do ich wykonania, 

d) aktualizację oprogramowania systemu parkingowego w czasie trwania okresu gwarancji, 

f) usunięcie usterki w czasie trwania gwarancji w terminie do 48 godzin od momentu 

powiadomienia telefonicznego, za pomocą faksu lub e-maila. W przypadku kiedy usunięcie usterki 

nie będzie możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, strony pisemnie uzgodnią inny 

termin jej usunięcia. 

3. Wykonawca będzie świadczył na miejscu niezbędny, bezpłatny serwis w przypadku awarii systemu 

parkingowego. 

4. Koszt naprawy systemu w wyniku mechanicznych uszkodzeń  dokonanych przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie jest odpłatny. Koszt za naprawę ponosi Zamawiający jednakże dopiero po 

wcześniejszej akceptacji drogą mailową lub pisemną kosztorysu naprawy. 
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5. Usterki sprzętu można będzie  zgłaszać całodobowo: pod  nr telefonu / faksu ………………….,  drogą 

elektroniczną e-mail:…………………. 

6. Wykonawca gwarantuje serwis pogwarancyjny systemu, na warunkach określonych w odrębnym 

porozumieniu. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach : 

a)  w wypadku przekroczenia terminu instalacji systemu parkingowego, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy,  w wysokości 0,1 % wartości części umowy, za każdy dzień opóźnienia, o której 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w wysokości 10 % 

wartości netto przedmiotu umowy, 

c) za opóźnienie w usunięcie usterki w czasie trwania gwarancji za każdy dzień powyżej 48 

godzinnego okresu wynikającego z zapisów  § 7 ust. 2f) umowy,  w wysokości 0,1 % wartości 

umowy netto za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe w wysokości 

określonej obowiązującymi przepisami. 

3. Zapłata kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Zamawiającego roszczeń 

odszkodowawczych na zasadach ogólnych.   

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają sumowaniu. 

 

§ 9 

1.Do dokonywania uzgodnień Wykonawca upoważnia Pana: ……………………………….. 

2.Do dokonania uzgodnień Zamawiający upoważnia Pana: ….................................... 

  

§ 10 

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.  

 

§ 11 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, leżącej po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca: 

a) nie przystąpił do wykonywania umowy lub wykonuje ją nienależycie bądź niezgodnie z 

dokumentacją projektową i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania umowy, w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie (nie dłuższym niż 7-dniowym), nie zadośćuczyni wezwaniu 

Zamawiającemu, 
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu realizacji umowy albo nie rozpoczął 

robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest zachowanie 

terminu zakończenia robót. 

2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z 

uzasadnieniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.  

 

§ 12 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 

podpisanymi przez strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie 

zmiany stawki podatku  od towarów  i usług VAT, przy czym cena netto pozostaje bez zmian, zmianie 

ulegnie cena brutto.. 

§ 13 

1.W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

……………………………                                                                                                     ……………………….. 

Zamawiający                                                                                                                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

• Oferta cenowa na system parkingowy wraz z koncepcją jego wykonania i specyfikacją 

zamontowanych urządzeń – załącznik nr 1 

 


