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UMOWA ____/2021 

Projektowane Postanowienia Umowy 

zawarta w dniu ___.____. 2021 r. w Warszawie 

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, wysokości kapitału 

zakładowego 32.192.000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815, reprezentowaną przez: 

Pana Pawła Obermeyera  – Prezesa Zarządu 

Pana Gwidona Wójcika – Członka Zarządu 

zwaną dalej:  „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 ......................................., 



ZPU 81-2021 

Przegląd i konserwacja przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych wraz z usuwaniem usterek i 

dokonywaniem napraw bieżących na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

 

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 81-2021. Zamówienie poniżej progu 130 000,00 zł. 

 

§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 

wraz z usuwaniem usterek i dokonywaniem napraw bieżących na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.. 

Przedmiot umowy - szczegółowy zakres usług został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

§ 2. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń i urządzeń celem realizacji 

przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, iż dostęp do niektórych pomieszczeń może być realizowany 

pod nadzorem pracownika Zamawiającego.  

2. Terminy wykonywania czynności serwisowych będą każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu 

oraz z wykorzystaniem materiałów własnych. Wszystkie usługi stanowiące przedmiot umowy wykonane 

zostaną przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę – w przypadku możliwości użycia 

alternatywnych materiałów – Wykonawca będzie konsultował się z Zamawiającym – co do ich wyboru.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia robót oraz miejsca ich wykonywania, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i P. poż. 

6. Wykonawca wykona bezpłatnie wszelkie prace dodatkowe w przypadku powstania zagrożenia 

(spowodowanego robotami) bezpieczeństwa ludzi, obiektów itp. powstałe w trakcie wykonywania robót. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek prowadzenia 

prac objętych umową oraz koszty wszelkich roszczeń (odszkodowań) osób trzecich, spowodowanych 

nieprawidłowym wykonaniem robót. 
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8. Wykonawca we własnym zakresie zawiadamia o terminie wykonania usług Zamawiającego drogą mailową 

na adres: bot@szpitalczerniakowski.waw.pl.  

9. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 będzie każdorazowo potwierdzane poprzez podpisanie 

protokołu odbioru. Do podpisania protokołu odbioru upoważnione będą osoby wskazane w § 3. Powyższy 

protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT oraz do zapłaty za potwierdzone w nim 

usługi. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

10. W przypadku niewykonania w zastrzeżonym terminie lub niezgodnego z umową wykonania usług, 

o których mowa w § 1 – sporządzony będzie protokół rozbieżności – w którym określony zostanie zakres 

nieprzyjętych lub niewykonanych  usług oraz termin w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

do wykonania usługi objętej protokołem rozbieżności. Termin, o którym mowa powyżej wyznacza 

Zamawiający. Do podpisania protokołu rozbieżności upoważnione będą osoby wskazane w § 3. Wzór 

protokołu rozbieżności – stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w przypadku braku możliwości 

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

12. Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych (w tym spalinowych i wentylacyjnych) wykonywane będą 

raz w roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udrażnianie przewodów kominowych 

wykonywane będzie każdorazowo – w przypadku stwierdzenia niedrożności.  

13. Usługi określone w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego w pkt od 3 do – 11 realizowane 

będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - każdorazowo dla danej usługi. Zamawiający 

określając zakres i termin wykonania usług, o których mowa powyżej zapozna się z ewentualnymi 

sugestiami Wykonawcy co do realizacji usługi. 

14. Zamawiający zastrzega, że w opisie przedmiotu zamówienia – wskazana została maksymalna ilość usług 

danego rodzaju, a faktyczne zamówienie mniejszej ilości nie będzie stanowiło podstawy do roszczenia 

Wykonawcy o utracone korzyści. 

 

§ 3. 

1. Strony zgodnie postanawiają, że do uzgodnień związanych z przedmiotem umowy, podpisywania 

protokołów odbioru i rozbieżności oraz bieżących kontaktów upoważnieni są: 

a) ze strony Zamawiającego: Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego, tel: /22/ 318 63 42, 

adres email: bot@szpitalczerniakowski.waw.pl  

b) ze strony Wykonawcy ………......................... tel: ………………………, adres email: 

….................................. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 lit. a) odpowiedzialna będzie wobec Zamawiającego za nadzór 

nad realizacją umowy, kontrolę zużycia kwotowego, jak również terminu obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Zmiana osób, numerów telefonów, adresów email o których mowa w ust. 1 i 2 nie będzie stanowić zmiany 

przedmiotowej umowy i nie będzie wymagać formy aneksu. 

mailto:bot@szpitalczerniakowski.waw.pl
mailto:bot@szpitalczerniakowski.waw.pl
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4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach danych, o których mowa w ust. 1 

i 2 - w formie pisemnej. 

 

§ 4. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy na usługi wskazane w Załączniku Nr 3 

do zapytania ofertowego liczonej od daty protokolarnego odbioru poszczególnych usług.  

 

§ 5. 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

§ 6. 

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w maksymalnej wysokości:………………….. zł netto (słownie złotych:…………), powiększone o kwotę podatku 

od towarów i usług VAT, co daje łącznie kwotę:…………… zł brutto (słownie złotych:…………) - maksymalne 

wynagrodzenie. Wynagrodzenie za wykonanie konkretnych usług - obliczane będzie jako iloczyn ilości 

usług, których wykonanie potwierdzenie zostanie w protokole odbioru oraz stawki określonej w ofercie dla 

danego rodzaju usługi.  

2. Materiały i części zamienne konieczne do realizacji zawartej umowy w miarę uzasadnionych potrzeb, 

kupowane przez Wykonawcę na jego koszt.  

3. Kwoty wskazane w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, nie ulegną zmianie przez okres 

trwania umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 

 

§ 7. 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania robót objętych przedmiotem niniejszej 

umowy dokonana będzie każdorazowo po protokolarnym odbiorze robót. Termin zapłaty 60 dni od dnia 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku lub fakturze. 

2. 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 2021 r. poz. 424). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 

odsetek. 

4. Faktury VAT będą wystawiane w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury 

VAT będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl  w formacie 

mailto:sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
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pdf.  

5. 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. 

6. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie 

przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może 

powodować wstrzymywania przez Wykonawcę świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Zamawiający celem realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się do: 

a) informowania użytkowników oraz innych wykonawców o realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, 

b) umożliwienia swobodnego dostępu Wykonawcy do budynków, pomieszczeń i terenu - z zastrzeżeniem 

§ 2 ust. 1, 

c) nieodpłatnego udostępniania energii elektrycznej i wody – w zakresie koniecznym do realizacji usługi 

stanowiącej przedmiot umowy, 

d) przekazywania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek celem wykonania realizacji 

usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1, 

b) opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości wynikających z niestarannego lub wadliwego wykonania 

usługi: 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, liczonego od daty wskazanej przez Zamawiającego w protokole rozbieżności, o którym 

mowa w § 2 ust. 10, 

c) 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w przystąpieniu do dokonania przeglądu / czyszczenia przewodów kominowych 

w odniesieniu do terminu wynikającego z upływu terminu ważności poprzedniego przeglądu – 

za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

d)  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu usług, o których mowa w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego  
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– w odniesieniu do  terminu wskazanego przez Zamawiającego - za wyjątkiem sytuacji wynikających  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych 

w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przekracza wartość kar umownych.  

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania obowiązków niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżących płatności 

należnych Wykonawcy - na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca nie może -  pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej 

z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego 

może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. 

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej umowy,  

Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny Wykonawcy 

nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta 

umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej 

umowy w tym zakresie. 

 

§ 11.  

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Do rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych między Stronami jest rzeczowo właściwy Sąd miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli suma 

naliczonych kar umownych przekroczy 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1 Umowy.  

 

§ 12. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
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2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w Umowie 

oraz w Kodeksie Cywilnym. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną 

część Umowy. 

4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w razie zaistnienia przypadku siły wyższej, którego skutkiem 

jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres 

ponad 30 dni. Po upływie tego terminu, w ciągu 14 dni, każda ze Stron może rozwiązać Umowę 

ze skutkiem natychmiastowym i W drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie 

za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 

3) Protokół odbioru, 

4) Protokół rozbieżności 

 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY                                                            
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI 

 

1. W dniu ………………… roku Zamawiający dokonał odbioru usługi zleconej w dniu……………., polegającej na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Realizowanej w terminie i miejscu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Opis ewentualnych uwag i spostrzeżeń do zakresu zlecenia, warunkujących ostateczny odbiór zadań 

objętych zleceniem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Powyższy protokół stanowi podstawę do dokonania rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową. 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………        ……………………………………     

                 Wykonawca                                                                     Zamawiający 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Protokół rozbieżności/Karta reklamacji 

 

1. Opis stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Podjęte przez Zamawiającego  środki/działania w związku ze stwierdzonymi 

uchybieniami/nieprawidłowościami: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………… 

podpis Zamawiającego 
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PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI*/ KARTA REKLAMACJI** 

Lp. Rodzaj usługi Powód reklamacji** 

Czytelne podpisy 

osób stwierdzających 

nieprawidłowości 

    

 

 

 

 

      ……………………………………       ……………………………………     

czytelny podpis osoby przekazującej                   czytelny podpis osoby przyjmującej 

 

 


