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                    PROJEKT UMOWY  nr MSZ…………………. 
 
 

zawarta w dniu ………………..2021r. w Częstochowie pomiędzy: 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy  

ulicy Mirowskiej 15   42-200 Częstochowa 

REGON: 151586247  NIP: 949 17 63 544  KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   Wojciecha Koniecznego 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………  NIP: …………………………….   

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  
z dnia …………………. Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019.2019 ze zm.) 

 
§ 1 

 
1. Przedmiot umowy stanowi:   

„Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w zakresie 
modernizacji systemu parkingowego w szpitalu przy ul. Mirowskiej 15. 
– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do niniejszej umowy  
– Załącznik Nr 1. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie zaoferowane produkty objęte przedmiotem umowy  
posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie.  

 
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy w zakresie modernizacji systemu parkingowego zostanie wykonany 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2021 r.  
Umowa jest zawarta na okres od …………………... do 30.09.2021 r.  

2. Umowa wygasa po upływie okresu jej obowiązywania, z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego 
paragrafu. 

3. Umowa wygasa, gdy zostanie zrealizowana w całości. 
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     § 3 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu 

umowy w łącznej kwocie:  

netto: …………… zł (słownie: ………………………………………..) 
podatek VAT: ………….. zł (słownie: ……………………………………….) 
brutto: ………….. zł (słownie: ………………………………………..) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zmiana cen brutto może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, a cena netto 
pozostaje bez zmian. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie 
odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy.  

 
 

§ 4 
 

1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w 
sprawach dotyczących dostawy i montażu są: ………………………………………………. 

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

2. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 
związanych, może odmówić odbioru wykonanych prac w całości lub w części, jeżeli 
jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie zrealizowany zgodnie z 
warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty wykorzystane przy modernizacji 
systemu parkingowego w placówce przy ul. Mirowskiej 15 w  SP ZOZ Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w Częstochowie  będą  fabrycznie nowe i wolne od wad.  

 
§ 5 

 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i 
przekazania do użytkowania urządzeń, będących przedmiotem umowy.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawca z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona przez udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na sprawne funkcjonowanie 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru - przekazania do użytkowania wszystkich 
urządzeń będących przedmiotem odbioru z wyjątkiem urządzeń, na które dostawcy 
udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż udziela producent urządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji, po wezwaniu go przez  
Zamawiającego usunie nieodpłatnie wszelkie wady urządzeń. Wykonawca przystąpi do  
usuwania wad w terminie 24 godzin od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego 
dokonanego w formie telefonicznej, pisemnej, faksem lub e-mailem, a ukończy 
usuwanie wad w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni roboczych od zawiadomienia go 
o wadzie. 

 
4. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji, w terminie określonym 

         w ust. 2 niniejszego paragrafu , oraz w każdym przypadku nie przystąpienia do usuwania    
    awarii w umownym terminie od momentu zgłoszenia, Zamawiający ma prawo naliczyć     
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kary umowne w wysokości 1%  wartości brutto umowy za każdy dzień niesprawności  
urządzenia /urządzeń po upływie 2 dniowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w 
ust.2 niniejszego paragrafu. 

 
5. W przypadku wad niedających się usunąć w terminie 2 dniowym Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego na piśmie z umotywowaną prośbą o wydłużenie w/w 
terminu. 

6. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w 
terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

7. Wszystkie czynności serwisowe oraz wymagane przeglądy w okresie gwarancyjnym 
będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy 

 
§ 6 

 
1. Zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez   
    Wykonawcę po wykonaniu prac. 

2. Warunkiem zapłaty za przedłożoną przez Wykonawcę fakturę VAT jest załączenie do niej 
    protokołu potwierdzającego bezusterkowe wykonanie usługi. 

  3. W ramach zamówienia nie może być wystawiona przez Wykonawcę więcej niż jedna  
          faktura VAT. 

4. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na     
    konto wskazane  przez Wykonawcę w treści faktury w terminie 60 dni od dnia przyjęcia     
    faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej     
    płatności polegającym na tym, że : 

        a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z         
            otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, 

    b) zapłata całości albo części 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. 

5. 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. 

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w art. 6 ustawy     
    z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  
    koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT,  
    Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy  
    Wykonawca   może naliczyć  odsetki w wysokości ustawowej, nie może zaś wstrzymać  
    się od wykonywania dalszych usług objętych niniejszą umową.  

 
§ 7 

 
1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 
    a) za opóźnienie w realizacji usługi w terminie określonym w § 2 ust.1- 
          każdorazowo karę umowną w wysokości 2% wartości brutto za każdy 
          dzień opóźnienia; 
    b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% 
         wartości brutto przedmiotu umowy. 
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2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 
przekraczającego jej   wysokość  odszkodowania.  

 
    § 8 

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. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§10 

  1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne przepisy prawa dotyczące materii objętej przedmiotem niniejszej 
umowy.   

2. Ewentualne spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy  
rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej    
ze Stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  


