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Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z
dnia
. Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty
określonej w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz.2019 ze zm.)

§1
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Częstochowie" w w zakresie : „Modernizacja pawilonów szpitalnych w zakresie

podniesienia komfortu pacjentów oraz zapewnienia im
warunków leczenia poprzez montaż urządzeń klimatyzacji

odpowiednich

Zadanie finansowane jest z dotacji samorządowej ze środków budżetu Gminy Miasta
Częstochowa przy udziale finansowym Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne
w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie" w zakresie modernizacji
i zakupów sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Częstochowie”
1. Montaż urządzeń objętych przedmiotem zamówienia będzie wykonywany
w wyznaczonych pomieszczeniach obiektów szpitalnych
Miejskiego Szpitala
Zespolonego Częstochowie (wykaz pomieszczeń w załączeniu – załącznik nr 1)

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 2 (Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych) do Umowy. W zakresie zamówienia
przewiduje się dostawę i montaż kompletnego zestawu, bezpłatny serwis w okresie 5
lat
2. Przedmiotowa usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
1. Ryczałtowa wartość wykonania przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT)
wynosi:
zł
Słownie złotych:
..
w tym podatek VAT w wysokości
..%,tj
. zł
cena netto w wysokości:

.. zł

2. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zadania i nie mogą ulec zmianie.
3. Powyższe wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
§3
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT,
wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót. Niniejsza faktura VAT będzie płatna w terminie 60 - dniowym
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy
umieszczone w § 10 umowy.
3. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem
na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, z zastrzeżeniem
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że ;
a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony
rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.
4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
(PEF), na której posiada aktywne konto, natomiast nie wyraża zgody na
przesyłanie przez Wykonawcę innych niż faktury ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych.
5. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w art. 6
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach

1.
2.

3.
4.

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
§4
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy –
..
Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.
Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach
wymienionych w § 11 ust. 2, pkt 4 i 5.
W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§5

1. Obowiązki Zamawiającego to w szczególności :
a) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów związanych z
przedmiotem umowy i socjalnych;
b) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 9
niniejszej umowy i zapłata wynagrodzenia.
2. Obowiązki Wykonawcy to w szczególności :
a) szczegółowe sprawdzenie w miejscu realizacji zamówienia warunków jego
wykonania;
b) zorganizowanie obszaru realizacji robót w zgodzie z dbałością o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania prowadzonych prac
c) wykonanie
robót
związanych
z
przedmiotem
umowy
zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP i ppoż.
d) współpraca ze służbami Zamawiającego;
e) zgłoszenie robót do odbioru;
f) likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót
i pozostawienie porządku po przeprowadzonych pracach
g) wykonanie instrukcji obsługi instalacji oraz przeszkolenie personelu
technicznego.
§6
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu
umowy prowadzić będzie:
..
2. Odpowiedzialny za realizację robót ze strony Wykonawcy będzie:

§7
1. Strony ustalają, że przez odbiór końcowy rozumieją bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem
odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez
Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji umowy. Protokół odbioru
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4.
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7.

końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.
Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie do 2 dni roboczych, licząc od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór końcowy może
nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek
w przedmiocie odbioru.
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne
przepisy.
Na co najmniej 2 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności, świadectwa jakości,
certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na
stosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo
dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru..
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego
wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną
stwierdzone wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,
wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru prac w takich sytuacjach będzie termin
usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,
b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
• jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
przeznaczeniem, zażądać poprawienia wykonania przedmiotu umowy,
zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 10 niniejszej
umowy,
• w przypadku niewykonania w ustalonym terminie poprawek w pracach
budowlanych - odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
§8

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia

odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych,
będących przedmiotem umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji (60 miesięcy) za wady
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru
przekazania do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych będących
przedmiotem odbioru z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy udzielają innej
gwarancji, lecz nie krócej niż 5 lat.
3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Wszystkie czynności serwisowe oraz wymagane przeglądy w okresie
gwarancyjnym będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy
§9
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub
odmawia podpisania protokołu odbioru robót,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od
umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór remontowanych pomieszczeń.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto z zastrzeżeniem, że Zamawiający zachowuje prawo do
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
b) opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za nieterminową zapłatę należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek liczonych od
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
e) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
2. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za
opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z
faktury VAT Wykonawcy.
3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie
usunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
1) Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej
konieczności wprowadzenia zmiany Powyższe wskazane zmiany mogą być
dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu stron i
zostaną wprowadzone do umowy aneksem
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia innych
okoliczności opisanych w art. 456 PZP.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Umowa podlega unieważnieniu w związku z zaistnieniem okoliczności opisanych
w art. 457 PZP.
§ 13
1.
Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w sposób
określony trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej
w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.
Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie
mogą stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a
umowa przenosząca te wierzytelności jest nieważna.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.
§ 15

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony
poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej
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