
 

 

 

 

Projekt Umowy 

            Znak: WSZ.DZP.261.2.29/2018

   

 

 

UMOWA NR  WSZ.DZP……………………………. 

Zawarta w dniu  …………………………………………………………………… 

 

pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 

96-100 Skierniewice, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228,                    

NIP: 8361081857, REGON: 000657119 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Wykonawca został wyłoniony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego  w trybie 

zapytania  ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018r poz.1986), znak sprawy: 

WSZ.DZP.261.2…../2018. 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych 

usytuowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach. Opis usługi oraz wykaz budynków, dla których prowadzone będą okresowe  

kontrole stanu technicznego przewodów kominowych zawiera załącznik do umowy. 

2. Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy  Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy:   

a) za przegląd przewodu kominowego/wentylacyjnego  1 szt.  …………………. zł netto, VAT: 

…………%,............ brutto. 

b) Łączne wynagrodzenie za realizację umowy w okresie od ……………….. –  ……………….. wynosi: 

 …………………..  zł netto, VAT: ……. % 

   ………………….  zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………….). 

3. Kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust.1, w szczególności koszty robocizny, 

dojazd do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty i opłaty, które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia , a które będą niezbędne  do prawidłowego i zgodnego z prawem 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Powyższe ceny wynikają z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik  do niniejszej umowy.  

 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykonywać będzie usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadaną 

specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością wynikającą z zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności. 
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2.  Kontrola okresowa przewodów kominowych i wentylacyjnych usytuowanych w Pawilonie A ma 

odbywać się 2 razy do roku, w pozostałych budynkach 1 raz w roku. 

3. Odbiór wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, każdorazowo  dokonywany będzie przez 

Zamawiającego na podstawie sporządzonego protokołu odbioru usługi, w formie pisemnej . 

4. O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres objęty załącznikiem nr 1 do 

umowy,  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić  Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

1. Uzgodnienie przeglądów oraz niezbędnych prac z tym związanych  następuje po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym , drogą elektroniczną: 

a) e – mail  Zamawiającego: …................................ 

b) e – mail Wykonawcy: …....................................... 

2. Harmonogram przeglądów wynikający z niniejszej umowy stanowi załącznik nr 2 umowy. 

3. Wszystkie  czynności,   które  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu  umowy  wymagają  pisemnej 

zgody Kierownika Zamawiającego i odrębnego  zlecenia udzielonego  przez  Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca  oświadcza,  że posiada   niezbędne  kwalifikacje,  wiedzę i doświadczenie  oraz 

dysponuje  potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac  przy użyciu  własnych narzędzi, urządzeń i  

aparatury kontrolno-pomiarowej posiadającej stosowną legalizację. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania prac będących 

przedmiotem umowy oraz za uszkodzenia sprzętu, budynków i budowli i innych urządzeń  

Zamawiającego powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

 

 

§ 5 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia  ……………...  do dnia …………………….  

2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………….. tel. 

……………………….,  e-mail …..........................  

3. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  ………………………. tel. 

……………………., e-mail……………………………….. 

 

 

§ 6 

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 

fakturze w terminie  …………….. dni   od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po 

przedstawieniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy 

pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie 

niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności, której ta faktura dotyczy, 

będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do  zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za niedochowanie terminów  wykonania przedmiotu umowy wynikających z ustalonego 

harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 
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b) niepoinformowanie Zamawiającego o stwierdzonych w trakcie przeglądu nieprawidłowościach 

w wysokości 100,00 zł   za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 

1 ust. 2 pkt b umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wierzytelnością wynikającą 

z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego wezwania 

do zapłaty. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w zakresie w 

jakim szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

 

§ 8 

Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem  danych Wykonawcy  jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego 

w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub 

mailowo na adres iod@wsz-skier.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania  niniejszej Umowy  

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO będą w związku z realizacją umowy i  są 

one niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 

polecenie  Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w 

ust. 3  jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej 

zgodnie z przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

6. Wykonawcy przysługuje mu prawo żądania dostępu oraz sprostowania swoich danych, nie 

przysługuje  prawo żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu.  

7. Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

§ 9 

1. 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 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

 

§ 10 

1. Cesja praw wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić na zasadach 

wskazanych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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§ 11 

1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

− Formularz oferty Wykonawcy 

− Załącznik nr 1 – Opis usługi oraz wykaz budynków 

− Załącznik nr 2 – Harmonogram terminów przeglądów 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


