
ZPU 16-2020 
 Opracowanie audytu energetycznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA 

 
PROJEKT UMOWY Nr ......../2020  

zawarta w dniu ….-…..- 2020 pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość kapitału 
zakładowego: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego: 
_________________________________, z siedzibą w __________________________ przy ulicy 
_______________________________, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr _______________, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ___________________, ______ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
_______________, REGON: _____________________, reprezentowaną przez 
________________________, zwaną dalej „Wykonawcą”, 
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panem/Panią _________________, zamieszkałym/ą w ____________________ (kod pocztowy), przy 
ulicy ____________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _______________, 
adres wykonywania działalności gospodarczej: _________________________, na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ____________________, 
NIP: ___________, REGON: ___________, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 
Panem/Panią __________________, zamieszkałym/ą w ________________ (kod pocztowy), przy ulicy 
___________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: _____ seria ______, wydanym 
przez _____________, dnia ____________, PESEL: ______, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna: 
Panem/Panią __________________, zamieszkałym/ą w ________________ (kod pocztowy), przy ulicy 
___________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ___________________, na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 
_________, NIP: _________, REGON: _________, 
Panem/Panią __________________, zamieszkałym/ą w ________________ (kod pocztowy), przy ulicy 
___________________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ___________________, na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: 
_________, NIP: _________, REGON: _________, 
(…) 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____________, na 
podstawie umowy z dnia _______________, NIP: _________, REGON: _________, reprezentowanymi 
przez ________________, zwanymi dalej „Wykonawcą”, 
zwanych dalej „Stronami” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną” 
 
 

 
 
 



Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu w trybie 
zapytania ofertowego nr ZPU 16-2020, zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 
2016r., dla przedsiębiorstwa……………………………………………………………………….. .  
(dalej: „Przedmiot Umowy”)  
2. Zakres audytu uzgodniony ze Zleceniodawcą:  
a) zawiera przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych 
oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to 
przedsiębiorstwo,  
b) zostanie przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do 
zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, 
zapotrzebowania na moc.  
3. Przedmiot Umowy będzie wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z 
wytycznymi i założeniami Zamawiającego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. Przedmiot Umowy zostanie opracowany kompletnie pod względem aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa i wiedzy technicznej.  
5.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, oraz odbioru 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest: ……………….. nr tel. (22) …………, adres e-mail: 
....................@szpitalczerniakowski.waw.pl. Osoba wskazana w zdaniu poprzedzającym uprawniona jest 
do pisemnego upoważnienia innych osób do odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 2 
Zobowiązania 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
a) przekazywania w terminie ustalonym przez Strony materiałów, danych i dokumentacji, posiadanych przez 
Zamawiającego, niezbędnych do realizacji Umowy,  
b) udzielania na bieżąco niezbędnych do realizacji umowy wyjaśnień, oraz przekazania niezbędnych 
informacji na żądanie Wykonawcy,  
c) odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) składania Zamawiającemu - na jego żądanie - informacji ze stanu realizacji z Przedmiotu Umowy; w 
przypadku zagrożenia terminu umownego, Wykonawca obowiązany jest do pisemnego informowania - na 
bieżąco - Zamawiającego o przyczynach, rozmiarach i skutkach opóźnień,  
b) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz dokumentów handlowych i technicznych uzyskanych 
od Zamawiającego udostępnionych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy; udostępnienie ich osobom 
trzecim wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,  
c) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami,  
d) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z najnowszą wiedzą i metodyką 
wymaganą od podmiotów profesjonalnie świadczących usługi, postanowieniami niniejszej Umowy i 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania 
Przedmiotu Umowy,  
  
                                                                          § 3  

Terminy realizacji 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:  
a) termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania Umowy przez obydwie Strony,  
b) termin przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w ustala się na 4 miesiące od podpisania 
Umowy,  
2. Zmiana terminu zakończenia prac ustalonego w ust. 1 powyżej wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i może nastąpić w przypadku:  



a) rozszerzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zakresu wynikającego ze zmiany założeń 
Zamawiającego,  
b) wystąpienia zjawiska siły wyższej.  
3. Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i na 
które żadna ze Stron nie ma wpływu. W szczególności za siłę wyższą Strony uznają: działania 
wojenne, akty terroru, rozruchy, pożar, katastrofy naturalne, wypadek, obostrzenia związane ze stanem 
zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii oraz decyzje organów władzy państwowej.  
4. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej, 
jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą o tym fakcie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni 
od zaistnienia takich zdarzeń. Gdy działanie siły wyższej ustaje, Strona powołująca się na działanie siły 
wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o ile będzie to możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę.  
  

§ 4 
 Prawa autorskie 

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
w ramach wynagrodzenia określonego w par. 6 ust. 1 Umowy autorskie prawa majątkowe oraz prawa 
pokrewne w zakresie nieograniczonego, co do czasu i miejsca korzystania z w/w dokumentacji na wszelkich 
polach eksploatacji znanych w chwili podpisania Umowy.  
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 
obejmuje następujące odrębne pola eksploatacji:  
a) utrwalanie dokumentacji powstałej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na wszelkich znanych w 
chwili podpisania Umowy nośnikach danych oraz każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką,  
b) zwielokrotnianie dokumentacji powstałej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy każdą znaną w chwili 
zawarcia Umowy techniką na wszelkich znanych w chwili podpisania Umowy nośnikach danych,  
c) wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy dokumentacji powstałej w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń,  
d) wprowadzanie do pamięci komputera,  
e) wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym do sieci Internet 
i do sieci intranet,  
f) najem i użyczanie,  
g) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie dokumentacji powstałej w 
ramach realizacji Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym,  
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na rozporządzanie i 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na 
rozporządzanie i wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie na polach eksploatacji wymienionych w 
ust. 3 powyżej.  
4. Strony ustalają, że użytkownikiem dokumentacji sporządzonej na podstawie Umowy będzie Zamawiający 
lub podmioty, które upoważni on do korzystania z niej.  
5. Z chwilą przeniesienia przez Wykonawcę praw autorskich do opracowania na Zamawiającego, nabywa 
on także w ramach wynagrodzenia własność przekazanych egzemplarzy dokumentacji i nośników na 
których została utrwalona.  
 

§ 5  
Gwarancja 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego jeżeli Przedmiot Umowy ma wady 
zmniejszające jej wartość lub użyteczność.  
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 48 miesięcy. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu.  
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich wad 
w Przedmiocie Umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji. Strony każdorazowo ustalą termin usunięcia 
wad, który jednakże nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.  
 

 



§ 6  
Wynagrodzenie, warunki płatności 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich 
do Przedmiotu Umowy na kwotę: brutto w wysokości …………………………… złotych (słownie: 
…………………………………………złotych), netto w wysokości …………………………złotych 
(słownie:…………………………………………………złotych ). 
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności wynikające z wykonania Przedmiotu Umowy.  
3. Ww. należność, za wykonanie Przedmiotu Umowy i przeniesienie praw autorskich uregulowana zostanie 
na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o podpisany i załączony do niej Protokół Odbioru.  
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie będzie podstawą 
do żądania podwyższenia wynagrodzenia umownego ustalonego w ust. 1 powyżej.  
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  
5. Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
6. Niezapłacenie faktury w powyższym terminie może spowodować naliczenie przez Wykonawcę odsetek 
ustawowych.  
6. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
7.Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 
powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
8.W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, 
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 
określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 
odsetek. 
10.Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: 
sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf. 
11.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota 
księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w systemie PEF jest numer NIP: 
5212932455. 
 

§ 7  
Dane kontaktowe 

1. Strony ustalają następujące dane kontaktowe w ramach realizacji Umowy:  
a) ze strony Zamawiającego:  
telefon: …………………………………………… email: …………………………………………….. 
adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby Zamawiającego):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
b) ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………. 

 
§ 8 

Kary umowne 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 1 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w 
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w, wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 



§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej i 
mogą być wprowadzane na podstawie obustronnie podpisanych aneksów chyba że Strony w niniejszej 
Umowie postanowiły inaczej.  
2. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, 
odbywała się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podane w par. 7 Umowy. 
Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała 
drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.  
3. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego i Prawa Autorskiego.  
4. Wszelkie spory jakie powstaną w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.  

 
 
WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY  
 

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

 

 

 


