UMOWA nr ……../2018
o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U.2017, poz. 1579, z późn.zm)
zawarta w dniu ……………………. 2018 roku w Otwocku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku,
adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820, NIP
532-16-62-948, REGON 000290156,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___ Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy / na
podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik do umowy, udzielonego przez osoby
uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
lub
_______________________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ___________________________________ w
_________________ przy ul. _______________________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów - serwisów
okresowych rurociągów i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się na terenie siedziby Zamawiającego, w
tym do wywozu i utylizacji odpadów zgromadzonych w serwisowanych urządzeniach.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu oraz szczegółowy zakres czynności do
wykonywania których zobowiązany jest Wykonawca zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr ..... do umowy.
3. Wykonywanie przeglądów polega na wykonywaniu zabiegów technicznych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, odpowiednimi normami oraz należyta starannością
i obejmuje czynności niezbędne do utrzymania urządzeń i instalacji w stanie technicznym umożliwiającym
ich bezpieczną eksploatację.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał, wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania niniejszej
umowy oraz, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy, za pomocą których będzie tę umowę wykonywał.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o
którym mowa w ust. 2 i postanowieniami niniejszej umowy.
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§2
1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres czynności, wykonanie których stanowi przedmiot umowy, wykona
osobiście. / Wykonawca oświadcza, że część czynności, wykonanie których stanowi przedmiot umowy,
wykona za pomocą podwykonawców.1
2. Zakres czynności, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców przedstawia się
następująco:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku
prawnego. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie przez podwykonawcę zamówionych usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz
od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu całego
wynagrodzenia za wykonane usługi i że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.
Wzór oświadczenia końcowego stanowi załącznik nr ..... do umowy.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5, Zamawiający
uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z faktury w części odpowiadającej
wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które
mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od
Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenia.
1.
2.

§3
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sporządzania protokołu potwierdzającego wykonanie
prac przeglądowych, w którym określi także czynności konieczne do wykonania w okresie
międzyprzeglądowym, mające wpływ na sprawność techniczną systemu kanalizacyjnego.
W przypadku konieczności dokonania wywozu i utylizacji odpadów ilość wywiezionych odpadów
będzie określana protokolarnie. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany w treści protokołu
określić m. in. nazwę, model i nr rejestracyjny pojazdu, którym dokonał wywozu odpadów oraz miejsce,
gdzie dostarczono odpady do utylizacji. Wykonawca jest ponadto zobowiązany załączyć do protokołu
dokument poświadczający przyjęcie odpadów do utylizacji przez uprawniony podmiot.

§4
1. Umowa została zawarta na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy.
2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 4 przeglądów tj.:
w październiku 2018 r., w kwietniu 2019 r., w październiku 2019 r. i w kwietniu 2019 r.
4. Wykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy w terminach (dniach i godzinach) ustalonych z
Kierownikiem Działu Technicznego Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w celu umożliwienia Wykonawcy należytego
wykonania przedmiotu umowy a w szczególności zobowiązuje się do udostępniania niezbędnej dokumentacji
oraz dostępu do urządzeń podlegających przeglądowi i konserwacji.
2. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakty robocze, przekazywanie wszelkich danych i
informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, udzielanie wyjaśnień ustnych i pisemnych, koordynację
prac wykonywanych przez pracowników stron uczestniczących w projekcie i nadzorowanie bieżącej realizacji
niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
1

w zależności od treści oferty Wykonawcy,
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- Pan Jacek Jarosz – Kierownik Działu Technicznego, tel.:
………………………………………………….,
2) ze strony Wykonawcy
– ………………………………………………………………………………., tel. …………………,
e-mail: …………………………………………………………….

……………………

………..,

e-mail:

§6
1. Strony ustalają, że maksymalna cena za wykonanie przedmiotu umowy to …………………………..zł netto
(słownie: ……………………………..) powiększona o należny podatek VAT w kwocie ……………………… zł tj.
brutto ……………………….. zł (słownie: ………………………………………………..).
2. Szczegółowe ceny jednostkowe usług wykonywanych na podstawie niniejszej umowy zawiera tabela
cenowa, która stanowi załącznik nr ........ do umowy.
3. Zaoferowane ceny nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji nie wymaga podpisywania
aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wykonania pierwszej usługi po dniu wejścia w życie ustawy
zmieniającej dotychczasową stawkę podatku VAT. Przy czym zmianie ulega jedynie wartość brutto
usługi a wartość netto pozostaje bez zmian.
§7
1. Z tytułu wykonywania usług będących przedmiotem umowy, Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu
faktury VAT każdorazowo po wykonaniu usługi.
2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury protokołów, o których mowa w §3.
3. Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania określone
dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
5. W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań, o
których mowa w ust. 2 i 4, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowych dokumentów.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązuje się do ich naprawienia w pełnej wysokości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu polisy potwierdzającej posiadanie ważnego
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu
zamówienia, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 z obowiązkiem jej aktualizacji, w przypadku
wygaśnięcia jej obowiązywania w trakcie trwania umowy. Wykonawca doręczy Zamawiającemu polisę w
dniu zawarcia umowy i każdorazowo na 10 dni przed upływem okresu dotychczasowego ubezpieczenia.
1.
2.

§9
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto
określonej
w
§6
ust.
1
niniejszej
umowy
tj
……………………
zł
w
formie
………………………………………………………………. .
Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej niż w 30-stym dniu od dnia
zakończenia okresu obowiązywania umowy.

§10
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku niewykonania lub wykonania
przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy a także odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z powyższych przyczyn - w wysokości do 10% wartości netto
niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia w
zapłacie należności.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
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§11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę w szczególności w przypadku nieterminowego wykonywania usług lub wykonywania ich
niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji.
3. Odstąpienie następuje z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia woli o odstąpieniu i skutkuje od
dnia odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują to co sobie wzajemnie do czasu odstąpienia
świadczyły. Wykonawcy przysługuje jedynie prawo do wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
5. Z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w okresie 3 lat od dnia zawarcia
umowy.
§12
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, z zastrzeżeniem
art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w
szczególności Kodeksu cywilnego.
§14
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
1) ……………..
2) ………………

Zamawiający

Wykonawca
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Otwock, dnia ...........................

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, niżej podpisany .......…………......……..………(imie i nazwisko), działając w imieniu Podwykonawcy, to jest
własnym / ...............................…………....………………......... (firma) będąc należycie umocowany do jej reprezentowania
na podstawie ................................................................... (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo)*, oświadczam że:
1.

wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy ............................................................. (firma) z tytułu usług
wykonanych na podstawie umowy nr ............................... z dnia ...................................... zostały zaspokojone
przez Wykonawcę w pełnej wysokości;

2.

nie istnieje żaden spór pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą, który skutkuje lub mógłby skutkować
powstaniem po stronie Podwykonawcy roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

Wobec powyższego zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego (tj.
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP) z tytułu wykonanych usług.

……………………………………..

* niepotrzebne skreślić
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