SL/21/ZP/2020

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../ZP/2020
zawarta dnia ......................... w Opatowie pomiędzy:
Szpitalem Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów, wpisanym przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395064
NIP: 863-169-70-84, REGON: 260519700,
reprezentowanym przez:
Monika Gębska – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................z
siedzibą w
.....................................wpisaną w
....................................................
reprezentowanym przez:
.................................................... – .........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie przebudowy i dostosowania do warunków
technicznych wydanych przez dostawcę, układu pomiarowo – rozliczeniowego energii
elektrycznej szpitala w Opatowie wraz z dokumentacją powykonawczą i uzgodnieniami.
§3
Cena i warunki płatności
1. Strony, zgodnie z ofertą ustalają umowne wynagrodzenie brutto za wykonany przedmiot umowy
w kwocie: ................................................................................ w tym podatek VAT,
słownie:.........................................................................................................................................
Wynagrodzenie netto wynosi:………………………………………..…………………………....................................,
słownie:…………………………………………………………………..………………………………………………..................,
zgodnie z Formularzem ofertowym.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją.
3. Strony ustalają, że zapłata za przedmiot umowy, określony w § 2 nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej w terminie najpóźniej do 14 dni po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)
…..................................................................................................................................................,
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że w/w
rachunek bankowy został umieszczony na tzw.: „białej liście podatków VAT”.
5. Sprzedawcą towarów objętych niniejszą umową i wystawcą faktury będzie członek
konsorcjum...............................................…………. o numerze NIP...................../będzie Wykonawca.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji lub
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poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności przysługującej
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojenia
wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011 r.).
8. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie niezmienna.
9. Zmiany cen, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 9 musi być sporządzony i podpisany przez obie
strony aneks.
§4
Termin i warunki realizacji
1. Wykonawca przeprowadzi wykonanie usługi objętej niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą do
dnia ……………………………….. r., która stanowi integralną część składową niniejszej umowy.
2. Prawidłowość wykonania umowy zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcy w formie protokołu odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia faktury
końcowej VAT.

§5
Odpowiedzialność Stron umowy
1. W przypadku nie wykonania usługi w terminie określonym w § 4 Zamawiający ma prawo naliczyć
karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia oraz ma prawo zakupić wykonanie usługi u innego wykonawcy, a różnicą
kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego wykonawcy, obciąży Wykonawcę.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
4. W przypadku określonym w ust.1 gdy opóźnienie przekroczy 20 dni, Zamawiającemu przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
1) W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi złej jakości lub ze zwłoką, określoną w § 5 ust. 4.
2) Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania usługi Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem
sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od Wykonawcy, dotyczącej zaprzestania produkcji
danego przedmiotu zamówienia lub braku odnowienia pozwolenia na obrót, a Wykonawca na piśmie
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 przez Zamawiającego poprzedzone
zostanie co najmniej 3 - krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491 i następne Kodeksu
Cywilnego stosuje się).
3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne
określone w § 5 ust. 3 obowiązują.
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5. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy z 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w przypadku
zmiany stawki podatku VAT z 8% na 23%.

§7
Postanowienia końcowe
1. Umowa obowiązuje od dnia ................... r. do dnia ……………………………..
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego
zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej
umowy.
3. W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust.1, umowa wygasa.
4. 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. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.
Zamawiający

Wykonawca
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