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Załącznik nr 3 do WZ 

Umowa - projekt 
 

zawarta w dniu ……………………… 2022 roku w Bochni pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni   
32-700 Bochnia, ul. Floris 16,  

NIP 868-16-28-582,         REGON: 851736920, 
reprezentowanym przez: 
- Lek. dent. Agnieszkę KUBAS   -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu             

                                                     Opieki Zdrowotnej w Bochni 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
                           ……………………………………………………………… 
                                    …………………………………………………… 
 
NIP :  ………………………………..        REGON:  …………………………… 
reprezentowanym przez: 
- ………………………………………….  -   …………………………………………… 
zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł 
netto, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  publicznych - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia                    
Nr 01 /2021/ZP Kierownika SPMZOZ w Bochni z dnia 4 stycznia 2021 r. nie zachodzi obowiązek stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -  art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. ) z uwzględnieniem ustawy z dnia  27 listopada 
2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275 ) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp      
oznaczenie sprawy: 01/ZP/ZO/SPMZOZ/2022 zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 
§ 1  Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się, na warunkach i w terminach określonych 
Umową, do wykonania usługi z dostawą przedmiotu zamówienia pn. Zabudowanie ściennych urządzeń 
klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Poradni Dziecięcej  i Poradni Rehabilitacyjnej   w budynku SPMZOZ 
w Bochni przy ul. Floris 16,  w zakresie określonym w ogłoszonym postępowaniu, złożonej ofercie  
Wykonawcy wraz  z  załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy  – zwany dalej   jako 
„Przedmiot Umowy”. 

2. Wytyczne Zamawiającego –stanowiące podstawę dla wykonania Przedmiotu Umowy określone zostały w  
Warunkach Zamówienia – WZ dot. wymienionego zamówienia. 

 
§ 2 OŚWIADCZENIA. 

1. Wykonawca oświadcza, że obejrzał i sprawdził teren realizacji przedmiotu zamówienia, którego dotyczy 
Umowa, jego otoczenie i zaplecze, a także uwarunkowania techniczne, jak również inne dostępne 
informacje, oraz jako profesjonalista ocenił wszelkie ryzyka i ich wpływ na zakres swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy, a także uznał je za wystarczające, dla prawidłowego i terminowego wykonania 
Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, zasoby techniczne, 
wykwalifikowany personel niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie 
z postanowieniami Umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi w tym w zakresie BHP i  p. poż.,  
przy zastosowaniu najwyższej dbałości i staranności w szczególności: 
a) z zachowaniem terminu określonego Umową, 
b) w sposób zapewniający przyszłą bezpieczną, ekonomiczną i efektywną eksploatację Przedmiotu 

Umowy, 
c) w sposób, który zapewni, iż Przedmiot Umowy oraz każda jego część będą odpowiadały celom, do 

których są one przeznaczone, określonym lub wynikającym z uregulowań Umowy oraz oczekiwań 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. 
5. Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Umowy będzie kompletował i archiwizował wszystkie 

dokumenty niezbędne dla przystąpienia i dokonywania odbiorów robót oraz przekazania Przedmiotu 
Umowy do użytkowania. 
 

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY. 
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie  od …….. do…….. 2022r. od dnia podpisania umowy. 
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3. Zamawiający wymaga, po uzgodnieniu dwustronnym, aby niektóre prace objęte umową były   
    realizowane w godzinach wieczorno- nocnych tj. ( w godz. 18:00 – 6:00 ) oraz w dni wolne od  pracy.        
    Jest to podyktowane zapewnieniem odpowiednich warunków funkcjonowania gabinetów   
    lekarskich w czasie udzielania  porad medycznych w szczególności dotyczy to hałasu i zapylenia. 

 
§ 4 WYNAGRODZENIE. 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy   
wynosi: ……………………………….  zł brutto                                                                                                      

      (słownie: ………………………………………..  /100 złotych )                  
      w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości …………………… złotych. 

2. Strony ustalają, ż stawki cen jednostkowych poszczególnych jednostek klimatyzacyjnych podanych przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia. 

3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających z 
zestawienia prac przewidzianych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu 
cen jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym. 

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie 
przekraczających łącznie 30% wartości Przedmiotu Umowy,  których wykonanie stało się konieczne, na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i po wcześniejszym sporządzeniu przez 
Wykonawcę  protokołu konieczności wykonania takich robót wraz z wyceną który podlega zatwierdzeniu 
przez Kierownika SPMZOZ w Bochni., Rozliczenie robót dodatkowych zostanie dokonane przy 
sporządzaniu końcowego protokołu odbioru robót.  

5. W przypadku wystąpienia  robót dodatkowych, rozliczenie ich zostanie dokonane przy sporządzeniu 
protokołu końcowego odbioru robót przedmiotu zamówienia.      

6. Wynagrodzenia będą płatne za prawidłowe i terminowe wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie 
dokumentów płatniczych  wystawionych w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót. 

7. Rozliczenie  będzie uregulowane na podstawie podpisanego przez obie Strony bezusterkowego protokółu 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy uwzględniający protokoły odbioru robót dodatkowych. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do …… dni od dnia spełnienia warunków jego wypłaty i 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym do niej 
bezusterkowym protokołem odbioru Przedmiotu Umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku w celu ograniczenia utrudnień dla pacjentów oraz 

zapewnienie odpowiedniego zabezpieczania posadzek przed uszkodzeniem w rejonie prowadzenia prac  
2. Przy używaniu  windy osobowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jej czystość dla korzystania 

przez pacjentów  
3. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu, który nastąpi po wykonaniu zakresu robót 

przewidzianych w  umowie wraz z robotami dodatkowymi z uwzględnieniem § 4 ust. 5. 
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót T pisemnie, telefonicznie ). Gotowość do 

odbioru osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót stanowiących Przedmiot 
Umowy,  

5.  Czynności odbioru będą dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego przy   udziale Wykonawcy.  
6. Z przeprowadzenia czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną 

opisane wszystkie działania i ustalenia Stron mające miejsce w czasie odbioru końcowego (”Protokół 
Odbioru Końcowego”). Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Zamawiającego i 
przedstawiciela Wykonawcy.  

7. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego Zamawiający uzna, iż Wykonawca osiągnął zakończenie realizacji 
robót w sposób zasadniczo zgodny z niniejszą Umową, lecz stwierdzi istnienie drobnych (według oceny 
Zamawiającego) wad, to do Protokołu Odbioru Końcowego zostanie załączona lista stwierdzonych wad. 
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego 
dłuższym niż 7  dni. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich materiałów i narzędzi oraz jego uporządkowanie. 
 

§ 6 KARY UMOWNE. 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 
za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto wskazanego § 4 ust. 1 Umowy, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 4 ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, ponad ustalony termin w usunięciu 
wad/usterek Przedmiotu Umowy stwierdzonych w toku czynności odbioru; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kary umownej z Wynagrodzeniem Wykonawcy, 
chociażby kary te nie były jeszcze wymagalne. 
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§ 7   GWARANCJA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. 
1. Na wykonane prace  oraz na urządzenia klimatyzacyjne Wykonawca udziela gwarancję 

wynoszącą:     ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

2. Okres Gwarancyjny rozpoczyna swój biega od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego 
Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wady jawne i ukryte. 

4. W przypadku wad nie dających się usunąć, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wykonania 
Przedmiotu Umowy ponownie w zakresie stwierdzonych wad lub szkód w określonym przez 
Zamawiającego terminie bądź zlecenia wykonania tego zakresu Przedmiotu Umowy ponownie podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 8   KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW. 
1. Strony  przewidują korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców bez akceptacji Zamawiającego. 

 

                                 § 9    KOORDYNATORZY i ZAWIADOMIENIA. 
 

1. Osobą uprawnioną do reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
jest:    Jolanta Gałka   - Kierownik Adm-gospod.    – 14 644 83 30 

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania interesów Wykonawcy przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 
jest:     ……………………………………………     -  tel. ……………………. 

3. Koordynatorzy uprawnieni są w szczególności do: 

a) nadzorowania wykonywania przez każdą ze Stron jej obowiązków wynikających  z Umowy, 

b) przekazywania drugiej Stronie formalnych dyspozycji i wyjaśnień, 
 

§10 INTEGRALNOŚĆ UMOWY. 
1. Umowa i wszelkie powoływane w niej dokumenty stanowią integralną całość postanowień między 

Stronami w zakresie zlecenia objętego Umową oraz zastępują wszelkie, niezależnie od ich formy, 
poprzednie postanowienia lub porozumienia między Stronami. 

 
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory, Strony poddają pod rozstrzygniecie Sądu właściwego ze względu siedzibę 

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

 

             WYKONAWCA   :                                                             ZAMAWIAJĄCY : 
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Formularz asortymentowo-cenowy zostanie opracowany w oparciu o wybraną 

najkorzystniejszą ofertę 

 

l.p. Opis Model Ilość  
szt 

Cena jedn. 
zł netto 

Wartość   
zł netto 

1. Agregat – jednostka zewnętrzna  1   

2. Agregat – jednostka zewnętrzna  1   

3. Agregat – jednostka zewnętrzna  1   

4. Agregat – jednostka zewnętrzna  1   

5. Agregat – jednostka zewnętrzna  1   

6. Jednostka wewnętrzna  14   

7. Montaż jednostki wewnętrznej  14   

8. Montaż jednostki zewnętrznej  5   

9. Doprowadzenie zasilania  14   

10. Instalacja freonowa, sterująca  14   

11. Instalacja skroplin  14   

      

 RAZEM zł netto x x x  

 VAT – 23% x x x  

 RAZEM zł brutto  x x x  

 

 

 

WYKONAWCA   :                                                             ZAMAWIAJĄCY : 

   

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


