
 

 
 

   
                  Projekt umowy 

                                                                                                                    Znak: WSZ.DZP.261.2.17/2019 
 

UMOWA NR  WSZ.DZP.262.2…………………….. 
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 

…………………………………………………………………….., NIP:……………………………………, REGON: …………………… 

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.261.2.17/2019. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynków  

szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Opis usługi  

zawiera załącznik nr 2 do umowy. 

2. Za wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy    Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z  

załącznikiem nr 1 do umowy -  Formularz oferty Wykonawcy stanowiące iloczyn liczby wykonanych 

pomiarów oraz ceny jednostkowej za 1szt./1 pkt.    

3. Podane ilości w Formularzu ofertysą szacunkowe. Do rozliczenia będą przyjęte faktyczne ilości zgodne z 

wykonanymi pomiarami i sporządzonymi protokołami. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 
netto: …………………, vat;……..% 

brutto: ……………………… (słownie:…………………………………………………………..) 
4. Kwota wynagrodzenia, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust.1, w szczególności koszty robocizny, dojazd do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie 

inne koszty i opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji, a które będą niezbędne  do prawidłowego i 

zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 2 
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie zobowiązującymi przepisami Energetycznymi  oraz przepisami  

Prawa Budowlanego. 

2. Badania i pomiary należy  wykonać w obiektach wyszczególnionych w załączniku nr 3 do umowy.  

3. Roboty będą prowadzone z zachowaniem  obowiązujących przepisów  BHP, p-poż  i reżimu   sanitarnego 

obowiązującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.  

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

potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

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

kontrolno-pomiarowej posiadającej stosowną legalizację. 

6. 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. 
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7. Po przeprowadzeniu badań (pomiarów) Wykonawca przedstawi protokoły  w dwóch egzemplarzach 

papierowych oraz w formie elektronicznej i na nośniku danych nie później niż do dnia 12.04.2019r. 

 
§ 3 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony   do dnia 12.04.2019r.  
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………., tel. ……………………,  e-

mail: …………………………. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  ………………………. tel. ……………………., e-

mail ……………………………….. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  za wykonaną usługę na podstawie protokołu przekazania przedmiotu 

umowy -  protokołu z wykonania badań (pomiarów) bez zastrzeżeń. 

2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto bankowe  Wykonawcy podane w 

wystawionej przez niego fakturze w ciągu  …………..  dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. 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 dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na 

nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i 

odprowadzenia podatku. 

 
§ 5 

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

a) za niedochowanie terminu  wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

– chyba że nie ponosi winy; 

b) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia – chyba że nie 

ponosi winy; 

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

Wykonawca w wysokości 3000 zł.  

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych 

wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania  podlegają 

sumowaniu. 

4.  Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar 

umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania, ani też uchylenia kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela 

Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 

54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2. Każda ze stron zobowiązana  jest :  

a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w 

okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów 

rozliczeniowych, 

b) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 
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§ 7 
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 powyżej 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  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.  

 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego  w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 

2 ustawy k.c. 

2. W  kwestiach  spornych  wynikłych  w  związku  z  treścią  lub  realizacją  niniejszej  umowy  strony  będą  

dążyły  do  pozasądowego, polubownego  załatwienia  sprawy, a  gdy  nie odniesie to skutku,  właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i 

Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron.  

 

 

Załączniki: 

− Załącznik nr 1 Formularz oferty Wykonawcy 

− Załącznik nr 2  do umowy – opis przedmiotu zamówienia 

− Załącznik nr 3 do umowy – wykaz budynków 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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  Załącznik nr 2 do umowy 
                nr WSZ.DZP.262.2………………………. 

 
Opis przedmiotu zamówienia:  Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej 
i odgromowej budynków  szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława 
Rybickiego w Skierniewicach. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów 

oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach szpitalnych.  

1.1 Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania 

przeglądów, w szczególności z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), 

• Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia. 

2. Specyfikacja  badań i pomiarów elektrycznych  w  obiektach   Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. 
Stanisława Rybickiego w Skierniewicach       
− Badanie i pomiary skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej . 

− Badanie i pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych  .  

− Badania i pomiary eksploatacyjne  urządzeń  elektroenergetycznych /spawarka wirowa, bateria, 

akumulatorów,   prostownik /      

− Przegląd  instalacji odgromowej wszystkich  budynków  szpitala . 

 

3.Zakres 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności: 
3.1 Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz 

budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji 

elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie 

wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń. 

3.2 Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu 

prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów. 

3.3 Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie: 

a) Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 9pomiary skuteczności zerowania – pomiary 

impedancji pętli zwarcia) 

b) Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych 

c) Pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych 

d)  pomiar wyłączników różnicowoprądowych 

e) Pomiar wyłączników nadprądowych 

f) Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia) 

g) Pozostałe czynności niewymienione powyżej, do których obligują obowiązujące we wskazanym 

zakresie przepisy i normy. 

 

4.Z przeprowadzonego przeglądu i pomiarów Wykonawca sporządzi protokół zawierający m.in.: 
1) Datę wykonania przeglądu, 

2) Nr protokołu, 

3) Oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres) 

4) Dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacja w zakresie 

spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm 
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5) Tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów 

pomiarowych) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

6) Wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w pomieszczeniach (pozytywny/negatywny) 

7) Tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, 

piwnice, strychy ip.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itp. 

8) Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji  w obwodach wraz z wynikiem 

(pozytywny/negatywny) 

9) Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem 

(pozytywny/negatywny) 

10) Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem 

(negatywny/pozytywny) 

11) Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników nadprądowych wraz z wynikiem 

(pozytywny/negatywny) 

12) Pozostałe czynności 

13) Wykaz usterek i nieprawidłowości 

14) Określenie zaleceń pokontrolnych 

15) Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji 

16) Wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu. 

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrole. Do protokołu należy załączyć 

potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych pomieszczeniach, poprzez podpis osoby odpowiedzialnej za 

pomiary.  

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu protokół pomiarów w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w formie 

elektronicznej na nośniku danych. 
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Załącznik nr 3 do umowy 
                nr WSZ.DZP.262.2………………………. 

 
 
WYKAZ BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO      IM. STANISŁAWA 
RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH   UL. RYBICKIEGO 1   DLA KTÓRYCH  NALEŻY 
WYKONAĆ BADANIA (POMIARY)   

Lp Nazwa Powierzchnia 
użytkowa 

Ilość kondygnacji 

 
1 

Pawilon „A” 
Budynek główny Szpitala : 
Oddział Chirurgii 
Oddział Kardiologii 
SOR 
Pracownia Endoskopii 
Pracownia USG 
Dział Diagnostyki Obrazowej 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
Blok Porodowy 
Oddział Wewnętrzny I 
Oddział Dziecięcy 
OITiA 
Oddział Okulistyczny 
Apteka 
Sterylizacja 
Punkt Przyjęć bielizny 
Laboratorium - CDL dzierżawa 
Kuchnia 
Kotłownia 
Pustostan po Nefrologii i Stacji Dializ 
 

 

6.896,0 m2 

5                 

(w tym piwnice i 

niski parter) 

 
2 

Pawilon „F” 
Budynek Rehabilitacji  
Oddział Rehabilitacyjny 
Poradnia Rehabilitacji 

 

888,8 m2 1  

(w części 2) 

 
3 

Pawilon „F” 
Budynek Ortopedii 
Oddział Ortopedyczno-Urazowy 
Blok Operacyjny Ortopedii 
Poradnia Ortopedyczno-Urazowa 
Pracownia RTG Ortopedia 
 

 

630,0 m2 

1 

 
4 

Pawilon „E” 
Budynek Laryngologii 

 

857,0 m2 2 
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Lp Nazwa Powierzchnia 
użytkowa 

Ilość kondygnacji 

Oddział Laryngologiczny 
Sala Operacyjna Laryngologii 
Poradnia Laryngologiczna 
Pracownia Cytologiczno-Histopatologiczna 
Pielęgniarka ds. profilaktyki 

 
5 

Pawilon „D” 
Budynek Zakaźny 
Oddział Chorób Wewnętrznych II 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
Oddział Gastroenterologiczny 
Poradnia Chorób Zakaźnych 

 

1.480,0 m2 

2 

 
6 

Pawilon „C” 
Budynek Pogotowia i Anatomii 
Poradnia Kardiologiczna 
Poradnia Chirurgiczna 
Nocna Pomoc Lekarska 

711,3 m2 1 

 
7 

Pawilon „B” 
(dzierżawa – rezonans magnetyczny, magazyn 
medyczny) 

 

290,5 m2 

 

1 

 
8 
 

Budynek warsztatów i podczyszczalni ścieków 
mech-biologiczna 

338,5 m2 2 

 
9 

 
Budynek Portierni i Stacja TRAFO  
 

 

 

69,1 m2 

 

 

1 

10 Budynek Magazyn gospodarczy  

155,0 m2 

 

2 

 
11 

Pawilon „H” 
Wypisy, Aparatura Medyczna 
 

 

184,0 m2 

 

1 

 
12 

 
Budynek stolarni + budynek magazyn butli  

 

127,2 m2 

 

1 

 
13 

 
Budynek Wentylatorni 
 

 

113,0 m2 

 

1 

 
14 

 
Budynek Spalarni Odpadów 
 

 

146,3 m2 

 

1 

15 Pawilon „G” 
Budynek Administracyjny  
Poradnia Okulistyczna 
Poradnia Onkologiczna  
Poradnia Dermatologiczna 
Poradnia Gastroenterologiczna 

904,6 m2 2 
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Lp Nazwa Powierzchnia 
użytkowa 

Ilość kondygnacji 

 
16 

 
Budynek Węzła  cieplnego 
 

 

97,5 m2 
1 

 
17 

Pawilon „I” 
Pawilon Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii 

 

977,27m2 

 

2 

18 
 
 
 
 

Pawilon Usługowo-Handlowy - dzierżawy 
ul. Kopernika 5 
Hurtownia Zabawek Super Cena 
Aparaty Słuchowe Almed 
Studio Protetyki 

 

985 m2 
2 

 
19 
 
 
a) 
 
 
 
b) 

 
Przychodnia Rejonowa  
ul.Wita Stwosza 1 
 
budynek stary dzierżawy 
Protetyka 
Kwiaciarnia 
 
budynek nowy 
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 
Poradnia Neurologiczna 
Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Poradnia Medycyny Pracy 
Punkt Pobrań – dzierżawa CDL 
 

 

 

 

 

 

 

455 m2 

 

705 m2 

 

 

 

1 

 

 

 


