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Załącznik numer 2 

 

Projekt umowy 
  

 
Zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, 
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200); REGON: 000302391, NIP: 866–14–55–641, 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
Pawła Wojtasika – p.o. Dyrektora 
 
a 
 
……………………………………………… z siedzibą w ………………., ul. ……………… (nr 
kodu: …………………); REGON: …………………………., NIP: ………………..,…… 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 
roku, poz. 1579), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 
nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na warunkach 
określonych w postępowaniu. 
 
Strony zawarły umowę następującej treści: 

 
 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie kompletnego 
czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej nawiewów laminarnych  
w czterech salach operacyjnych bloku operacyjnego SPZZOZ w Staszowie. 

 
2. Zakres przedmiot zamówienia między innymi obejmuje: 

a) Dostawę i montaŜ filtrów absolutnych według poniŜszego zestawienia: 
−−−− FA13/50-610x610x80 – 2 szt.; 
−−−− FA13/50-305x305x80 – 8 szt.; 
−−−− FA13/50-405x405x80 – 5 szt.; 
−−−− FA13/50-457x457x80 – 103 szt.; 
b) Czyszczenie i dezynfekcja stropów laminarnych; 
c) Czyszczenie i dezynfekcję nawiewników z filtrami absolutnymi i kanałów 

wentylacyjnych; 
d) Inspekcję TV instalacji przy uŜyciu samojezdnego robota wraz z nagraniem na 

nośnik cyfrowy, 
e) Sporządzenie szczegółowych protokołów z czyszczenia oraz przeglądu urządzeń. 
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2. Wykonawca z kaŜdej z sal operacyjnych pobierze próbki (wymazy z wentylacji)  
i przekaŜe do badań podmiotowi uprawnionemu do wykonywania takich badań  
i przedstawi sprawozdanie z wykonanych badań. 

 
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy certyfikat skuteczności 

czyszczenia i dezynfekcji wentylacji i klimatyzacji potwierdzający równieŜ, Ŝe instalacja 
spełniać będzie wszystkie wymagania podyktowane normą PN-EN 15780:2011E. 

 
4. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne umiejętności, uprawnienia i wiedzę do 
wykonania zamówienia określonego w §1. 

 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług 

objętych niniejszą umową. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia opisanego w § 1, pkt. 1 i 2, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
4. Wykonawca w trakcie wykonywania zlecenia zobowiązuje się do naleŜytego 

utrzymania porządku w miejscu wykonywania zlecenia. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę z naleŜytą starannością,  

w sposób moŜliwie nieuciąŜliwy dla Zamawiającego i osób przebywających w jego 
siedzibie. 

 
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszyscy pracownicy oraz wszystkie osoby, którymi będzie 

się posługiwał przy realizacji niniejszej umowy posiadają wymagane obowiązującymi 
przepisami uprawnienia do wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszą 
umową, zostały odpowiednio przeszkolone oraz zostaną niezwłocznie zapoznane  
z wewnętrznymi przepisami, obowiązującymi na terenie Zamawiającego i zobowiązane 
do ich przestrzegania. 

 
§ 3 

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia …………… roku do dnia 

…………… roku, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w cenie określonej w ofercie. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo w sposób nienaruszający 

instalacji jak w §1, na której będą wykonywane prace. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia  
w terminie do 5 dni od momentu zgłoszenia. 

 
 
 
 
 



 
3 

§ 4 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości ………………. 
zł netto + …………… zł VAT tj. …………….…. zł brutto 
(słownie zł: ……………………………………..……………………………..…………/100). 

 
2. Cena przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone prawem podatki  

(w tym podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy wymienione w §1. 
 
3. Strony ustalają niezmienność cen w okresie trwania umowy. 
 
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

daty wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, przy czym Zamawiający 
upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upowaŜnionej. 

 
5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego. 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: 
a) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 
wartości zamówienia, 

b) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu zlecenia, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 1% 
wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawca moŜe domagać się od Zamawiającego zapłaty kary umownej   
w wysokości 5% wartości zamówienia. 

 
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naleŜnych kar umownych  
z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie. 

 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 

ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, który: 
a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej  

w zakresie objętym zamówieniem, 
b) narusza w sposób raŜący istotne postanowienia niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe dokonać 

Ŝadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności 
zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Udzielającego zamówienia 
wynikających z niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

zamówienia osobom trzecim. 
 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  
z późniejszymi zmianami). 

 
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną 

na piśmie pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 
 
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
................................................... ................................................ 
 podpis Wykonawcy  podpis Zamawiającego 


