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UMOWA   

 
Zawarta w dniu ………………… r. w Bochni pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalem Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej, 

z siedzibą w Bochni przy ul. Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej pod numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349, 
reprezentowanym przez: 

 
- Dyrektora Jarosława Kycię,  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 
a  

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  
(nazwa firmy), z siedzibą w ……………..……., przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …, 

reprezentowanym przez: 
 

- .................................................................................................................................. 
 

- .................................................................................................................................. 

zwanym  dalej  „WYKONAWCĄ” 
 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) 
(imię i nazwisko), przedsiębiorca działający pod firmą ……………..… z siedzibą w …………… przy ulicy ….., wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …….., nr PESEL …, seria i numer 

dowodu osobistego …………………..…, adres zamieszkania ……………………..…, 

zwanym dalej  „WYKONAWCĄ” 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa (dalej jako Umowa) została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,  o treści następującej:  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie spustu do bielizny czystej (dalej jako Spust) wraz montażem 

w pomieszczeniach Pralni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy 
im. bł. Marty Wieckiej, a także pozostałe zobowiązania wynikające z Umowy, mające na celu usprawnienie 

warunków oraz poprawienie jakości pracy Sekcji Pralni – całość zwana dalej Przedmiotem Umowy 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy (dalej jako Załącznik nr 1 do Umowy), 
który stanowi integralną część Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie złożonej oferty do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz na zasadach określonych Umową. 

Wykonawca potwierdza, że posiada niezbędne informacje do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 
 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

1. Spust zostanie dostarczony oraz zamontowany w pomieszczeniach Pralni w terminie do …………. od podpisania 

Umowy tj. do dnia ………………..., po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 
2. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. dostawy Spustu, 
b. montażu Spustu, 

c. uprzątnięcia we własnym zakresie terenu, na którym odbywał się montaż Spustu oraz wywóz i utylizacji 
we własnym zakresie, odpadów, powstałych w związku z montażem Spustu,  

d. udzielenia gwarancji na Spust wraz montażem, 

4. Wykonawca wraz ze Spustem zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
a. kartę gwarancyjną w języku polskim, (w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta – kartę 

gwarancyjną producenta lub w przypadku udzielenia gwarancji przez inny podmiot) 
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy Spust jest: 

a. zgodny z parametrami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy  
b. nowy, nieużywany, sprawny technicznie; 

c. wolny od wad prawnych, fizycznych i nie narusza praw osób trzecich;  

oraz spełnia wszelkie inne wymogi umożliwiające eksploatację w Pralni Szpitalnej. 
6. Wykonawca zapewnia, że wykonany i zamontowany Spust odpowiadają przepisom, certyfikatom, normom 

i normatywom technicznym obowiązującym w Polsce. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu mienia 

i ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając 

ochronę mienia Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że prace są prowadzone w podmiocie 
leczniczym, co oznacza, że w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, które nie będą 

zakłócać bieżącego funkcjonowania Szpitala. 
8. Po dostarczeniu Spustu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz spełnieniu warunków wynikających 

z ust. 3, 4 niniejszego paragrafu sporządzony i podpisany przez obie Strony zostanie stosowny protokół zdawczo – 
odbiorczy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 3. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 

ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 
zwłoki. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do terminów 

określonych na usuwanie wad zawartych w §5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki.  
3. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości 

netto Umowy. 
4. Jeżeli zwłoka w realizacji Umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w §4 ust. 1 Umowy.  
6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość naliczonej kary umownej nie pokryje wyrządzonej szkody. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należności wynikających z realizacji Umowy 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

§ 4. 

1. Całkowita wartość Umowy wynosi …………………… zł brutto(słownie: ……………………………………….), 
…………………….. zł netto (słownie:………………………………………….), kwota VAT ………………………….zł. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym 
w szczególności podatki, cła, koszty ogólne i zysk, koszty osobowe, dostawy materiałów, usługi oraz niezbędny 

sprzęt, które konieczne będą do fachowego, właściwego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, jak 

również koszty uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, koszty wszelkich odbiorów oraz inne 
nieprzewidziane koszty związane z realizacja Umowy. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być dla Wykonawcy 

podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 wynagrodzenie, określone w ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni od doręczenia 

poprawnie wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze VAT. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po wyznaczonym terminie płatności. 

5. Podstawą do rozliczenia i złożenia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy 
zatwierdzony przez obie strony wraz z dokumentami wskazanymi w §2 ust. 4.  

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
7. Strony zgodnie ustalają, iż zapłata za Przedmiot Umowy następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
8. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych nieprawidłowym zastosowaniem 

i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając czas przewidywany na realizację czynności objętych Przedmiotem 
Umowy, wynagrodzenie wskazane dla niego w Umowie, w przeliczeniu na godziny, każdorazowo nie będzie niższe 

niż wynagrodzenie minimalne określone we właściwych przepisach. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
Umowy w czasie pierwotnie zakładanym. 

 

REKLAMACJA, GWARANCJA 

§ 5.  

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na  Przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi 

…. miesięcy (zgodnie z ofertą) (niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady) licząc od 
daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.  

2. Gwarancja obejmuje, nieodpłatne usuwanie wszelkich wad i usterek (w tym zarówno tkwiących w rzeczy w 

momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji) poprzez naprawę wadliwych elementów lub ich 
wymianę na nowe, według wyboru Zamawiającego.  

3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad technicznych lub jakościowych Spustu (w tym ich 
niezgodności z Umową), Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę (…………………………………………….), który: 

a. rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania,  
b. usunie wady w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt i ryzyko dostarczy Spust do 

swojej siedziby, w celu jego usprawnienia, a następnie Spust wolny od wad dostarczy na własny koszt 

i ryzyko do siedziby Zamawiającego, każdorazowo w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o 
wadzie, 

c. w przypadku gdy takiej jest żądanie Zamawiającego – wymieni wadliwy element na nowy, w terminie 7 dni 
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie. 

4. Zamawiający potwierdzi usunięcie wady w stosownym protokole podpisanym przez obie Strony. 

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie usunięcia wady 

(oraz jej usunięciu) oraz o przewidywanym terminie dostawy i zamontowania rzeczy wolnej od wad (oraz 
o dokonaniu dostawy i montażu).  

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 

gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru, potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem. 
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości zmiany rzeczy powstałe na skutek szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma 

prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Postanowienia ust. 9 i 10 powyżej stosuje się również w przypadku wad ujawnionych przed dokonaniem odbioru. 
12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne i prawne robót i materiałów w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym 
 

INFORMACJE POUFNE  

§ 6. 

1. W trakcie obowiązywania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu, Wykonawca oraz wszelkie osoby, którymi 
posłuży się przy realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek 
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informacji nie ujawnionych publicznie, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy. W szczególności, 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy, działalności, 
polityki kadrowej, finansowej, produkcyjnej lub marketingowej oraz kontrahentów i pacjentów Zamawiającego 

(„Informacje poufne”). 
2. Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, 

a Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje poufne wyłącznie własnym pracownikom oraz innym osobom, 

które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonaniem Umowy, pod warunkiem uzyskania od nich 
zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych.  

4. Wszelkie Informacje poufne są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie 
dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego będą 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od rozwiązania Umowy bądź jej wygaśnięcia, zwrócone 

Zamawiającemu. 
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez własnych 

pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zobowiązań objętych Przedmiotem Umowy. 
6. Za Informacje Poufne nie uważa się jednak informacji: 

a. które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, 

jego pracowników i podwykonawców, 
b. które są lub staną się dostępne dla Wykonawcy z innego źródła, aniżeli Zamawiający, pod warunkiem, 

że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa ani innych porozumień w zakresie zachowania poufności, 
c. które zostały uzyskane niezależnie od Zamawiającego, jako wynik pracy wykonanej przez Wykonawcę lub jej 

podwykonawców, w stosunku do których nie ujawniono takich informacji, 
d. co do których Zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie, 

e. których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. 

 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przez okres 

trwania Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny brutto ulegną zmianie w przypadku wzrostu/spadku 
obowiązujących stawek podatku VAT.  

3. W każdym czasie trwania Umowy Wykonawca może dokonać obniżki cen jednostkowych i nie wymaga ona zgody 
Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do Umowy. Wystawienie faktury z ceną niższą niż wymieniona 

w Załączniku nr 1 do Umowy jest równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę niższej ceny. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia 
w terminie 7 dni o: 

a. zmianie adresu lub firmy, 
b. zmianie osób reprezentujących strony, 

c. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d. wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik. 
 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8. 
1. W razie wystąpienia 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 daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wszczęcia wobec 
Wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub w przypadku upadłości bądź otwarcia likwidacji 

Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru. 
 

 

 
 



Wykonanie wraz z montażem spustu do bielizny czystej   

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 

1. Za realizacje Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialni są: …………………………………………………………., a ze 
strony Wykonawcy ………………………………………….. 

2. O zmianie danych, osób, o których mowa w ust. 1 Strony mają obowiązek powiadomić drugą stronę w formie 
pisemnej, faxem lub mailowo. W stosunku do drugiej Strony zmiana będzie skuteczna z chwilą jej zawiadomienia. 

Takie powiadomienie nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją Umowy, sądem 
właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy na rzecz osób 
trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby 

do zmiany Stron Umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona 

od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15.04.2011r. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia z 1964 r. Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:            ZAMAWIAJĄCY: 

 


