
 

 
 
 

   
UMOWA NR  WSZ.DAT.SZP.262.2……………/PROJEKT UMOWY 

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 

……………………………………………………………………...,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
………………………., NIP: …………………………,  REGON: ……………………………………….,  
reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

Wykonawca został wyłoniony   w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości 
nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku  Prawo zamówień publicznych, znak postępowania: WSZ.DAT.SZP.261.2.120/2021 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych usytuowanych oraz 

kontrola sprawności technicznej wentylacji mechanicznej na salach operacyjnych 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 zawierają załączniki nr 2 i nr 3 
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: …%,  …………. zł brutto 
b) za  kontrolę sprawności technicznej wentylacji mechanicznej na salach operacyjnych  

 1 sala …………. zł netto, vat: …%   …………. zł brutto 
c) Łączne wynagrodzenie za realizację umowy 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 i nie podlega 
podwyższeniu. 

4. Powyższe ceny wynikają z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 
§ 2 

1. Wykonawca  oświadcza,  że posiada   niezbędne  kwalifikacje,  wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje  
potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

2. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności związanych z kontrolą 
przewodów kominowych i wentylacyjnych stracą ważność w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca bez 
wezwania dostarczy aktualne dokumenty. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac  przy użyciu  własnych narzędzi, urządzeń i  aparatury kontrolno-
pomiarowej posiadającej stosowną legalizację. 
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4. 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. Kontrola okresowa przewodów kominowych i wentylacyjnych usytuowanych w Pawilonie A  odbywać się  będzie    
2 razy do roku, w pozostałych budynkach 1 raz w roku. 

6. Przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej wentylacji mechanicznej na salach operacyjnych  odbywać się 
będzie 1 raz w roku. 

7. Odbiór wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, każdorazowo  dokonywany będzie przez Zamawiającego 
na podstawie sporządzonego protokołu odbioru usługi, w formie pisemnej . 
 
 

§ 3 
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………….. tel. 

…………………..,  e-mail: …………………………………………... 
2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest  ………………………….……………….  

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

3. Uzgodnienie przeglądów oraz niezbędnych prac z tym związanych  następuje po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym, drogą elektroniczną. 

4. Wykaz nieruchomości oraz harmonogram przeglądów wynikający z niniejszej umowy stanowi załącznik nr 2 
umowy. 

5. O wszelkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres objęty załącznikiem nr 3 do umowy,  Wykonawca 
zobowiązany jest pisemnie powiadomić  Zamawiającego. 

6. Wszystkie  czynności,   które  nie  wchodzą  w  zakres  przedmiotu  umowy  wymagają  pisemnej zgody Kierownika 
Zamawiającego i odrębnego  zlecenia udzielonego  przez  Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od dnia  02.01.2022r. do dnia ……………………. 
2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do ważnych przyczyn zalicza się w szczególności, 
lecz nie tylko:  
a. pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy; 
b. względy organizacyjno-techniczne, uzasadniające potrzebę rezygnacji z usług świadczonych na podstawie 

niniejszej umowy. 
3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie niewykonania 

lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie powtarzających się opóźnień w 
wykonaniu przeglądu (więcej, niż 3). 

 
 
§ 5 
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 usługi, o 
którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. Faktury można przesyłać drogą elektroniczną na adres: faktury@wsz-skier.pl  
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 usługi, 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. 

 
 
 
§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest do  zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
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a) za nie dochowanie terminów  wykonania przedmiotu umowy wynikających z ustalonego harmonogramu 
stanowiącego załącznik nr 2 umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) nie poinformowanie Zamawiającego o stwierdzonych w trakcie przeglądu nieprawidłowościach w wysokości 
100,00 zł   za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub za odstąpienie od 
umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %  niezrealizowanej 
części wartości umowy brutto  z tym, że odstąpienie od umowy będzie poprzedzone wezwaniem do należytego 
wykonania umowy. 

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  zostaną potrącone z 
należnej Wykonawcy faktury.  

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 
ust. 2, pkt c. 

5. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar 
umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

7. Kary umowne nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 

8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą 
rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani 
im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki 
generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W 
przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, 
uzgodnią tryb dalszego postępowania, mając na względzie konieczność poszanowania interesów obu stron. 

 
 
 
§ 7 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-
100 Skierniewice. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsz-skier.pl.  

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu związanym z realizacją umowy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także 
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. 
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy pzp. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacji umowy,  
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy 
czym: 
a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której 

dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
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8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. 
10. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 
11. Strony umowy oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie 
obowiązywania umowy są przekazywane w związku z wykonywaniem umowy i w celu jej realizacji. Udostępniane 
dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że wypełnią wynikający z RODO obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych 
przez siebie do realizacji niniejszej umowy i poinformują je o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugą 
stronę umowy. 

 
§ 8 
1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do 

polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, miejscowo właściwym będzie sąd powszechny 
właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia          
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 
ustawy k.c.  

4. 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. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

 
Załączniki: 

− Załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy 
− Załącznik nr 2 – Wykaz nieruchomości oraz harmonogram terminów przeglądów 
− Załącznik nr 3 – Opis usługi 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2  

do umowy Nr WSZ.DAT.SZP.262.2.2……………. 
 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI          ORAZ  
HARMONOGRAM TERMINÓW KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH I  
KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA SALACH OPERACYJNYCH 
 

HARMONOGRAM TERMINÓW KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH 

Dotyczy 
Ilość 

przewodów 
Data następnej kontroli 

Przychodnia ul. Wita Stwosza  
(budynek stary, budynek nowy) 

32 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon ”G” Budynek 
Administracyjny + Przychodnie 
ul.Rybickiego 

56 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Magazyn gospodarczy 2 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „I” Budynek Nefrologii i 
Stacji Dializ 

50 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „H” Wypisy, (Magazyn OC i 
rezerw MZ) 

2 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „A” Budynek główny  280 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

Lipiec 2022 r.                                          
Lipiec 2023 r.                                      
Lipiec 2024 r. 

Pawilon „C” Pracownia Anatomii 
Patologicznej 

10 
Styczeń 2022 r.                     
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „C” Budynek pogotowia 38 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „D” Budynek Zakaźny i 
Wewn.II 

44 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Warsztaty, Aparatura Med. 3 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „B” Pracownia Rezonansu 
„WIZJA”, magazyn medyczny, 
archiwum 

3 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „F” Budynek Ortopedii 42 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „E” Oddział Okulistyczny 65 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 
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Zakład Patomorfologii Pawilon E 2 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Pawilon „F” Budynek Rehabilitacji 38 
Styczeń 2022 r.                                           
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

Budynek Administracyjno-
Usługowy ul. Kopernika 5 
Dzierżawy: Hollident, ALMED, 
Super Cena,TIGER 

17 
Styczeń 2022 r.                                        
Styczeń 2023 r.                               
Styczeń 2024 r. 

  

HARMONOGRAM TERMINÓW KONTROLI SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ NA SALACH OPERACYJNYCH 

Pawilon „A” Budynek główny 5 
Czerwiec 2022 
Czerwiec 2023 
Czerwiec 2024 

 

Pawilon „E” Oddział Okulistyczny 1 
Czerwiec 2022 
Czerwiec 2023 
Czerwiec 2024 

 

Pawilon „F” Budynek Ortopedii 1 
Czerwiec 2022 
Czerwiec 2023 
Czerwiec 2024  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

7 

 

Załącznik nr 3  
do umowy Nr WSZ.DAT.SZP.262.2.2……………. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
      Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu  raz w roku sprawności działania instalacji 
kominowej i wentylacyjnej oraz ich podłączeń, wynikające z potrzeb i przepisów wykonawczych w 
budynkach  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach tj.: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 1994r, Nr 89 poz.414  (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz.1333 z późn.zm.) 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku  (Dz.U. z 2010 r Nr 109 poz.719) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie MSWiA z 11.01.2019                    
Dz.U. z 2019 poz.67) 

 
 Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót: 

1) Obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i  wentylacyjnych co 
najmniej raz w roku, które powinny zawierać: 
a) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
b) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
c) badanie prawidłowości podłączeń kominowych 
d) sprawdzenie siły ciągu kominowego, ustalonego  przy pomocy atestowanego urządzenia 

pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych 

e) sporządzenie odpowiednich protokołów 
2) przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej  wentylacji mechanicznej 1 raz w roku: 

a) 3 sale operacyjne - Blok Operacyjny, budynek główny  
b) sala cięć przy bloku porodowym,  budynek główny  
c) sala operacyjna na Oddziale Ortopedii 
d) sala operacyjna na Oddziale Laryngologicznym, budynek główny  
e) sala operacyjna na Oddziale Okulistycznym 

 
3) Po przeprowadzonej kontroli powstanie protokół opisujący stan instalacji kominowej 

i wentylacyjnej, sprawność działania wentylacji mechanicznej na salach operacyjnych z zaleceniami 
usunięcia ewentualnych usterek. 
 

4) Kontrola wykonywana będzie jeden raz w roku/dwa razy w roku  przed upływem ważności poprzedniej 

kontroli tj. termin upływu ostatniej kontroli dotyczy wszystkich budynków – Wykaz nieruchomości, dla 
których są obowiązkowe kontrole stanu technicznego  oraz harmonogram przeglądów zawiera 
załącznik nr 2 do umowy. 
 

5) Roboty dodatkowe – niezbędne prace dodatkowo zlecone przez Zamawiającego: Podstawą realizacji 
robót dodatkowych – nieobowiązkowych będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego. 

 
 

 

 
 


