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Umowa nr ………./SZP/2019 

zawarta w dniu …………………. r w Chrzanowie pomiędzy: 

Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie,  32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16, 
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000015881, NIP 628-19-16-916,  

reprezentowanym przez: 

                 ………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a  
…………………………………………………………… 
reprezentowany przez 
……………………………………… 
  
zwanym  w dalszej treści umowy Wykonawcą,  
Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 4 upkt..8  
następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. 

Wdrożenie bezprzewodowej sieci komputerowej na SOR.  

2. Wykonawca gwarantuje, że czynności związane z realizacją niniejszej umowy będą 

wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe  

i serwisowe.  

3. Treść wzajemnych obowiązków Stron określona została w: 

- niniejszej umowie, 

- zapytaniu ofertowym 

- załączniku „Szczegółowy zakres prac”. 

4. Wykonawca wykona wszystkie prace z dołożeniem najwyższej staranności w sposób 

zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje 

przeznaczenie.   

§ 2 

 

1. Termin wykonania zamówienia do 29.03.2019.  

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował, dostarczył, zainstalował, 

skonfigurował, przetestował i uruchomił bezprzewodową sieć Wifi dla pojedyńczego 

SSID w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

2. Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 1 „Szczegółowy Zakres prac” 
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3. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest : 

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, współczesną wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami branżowymi  
i normami; 

b) zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w toku wykonywania 
prac, a w szczególności związanych z systemem zabezpieczenia Zamawiającego; 

c) zapewnić nadzór, siłę roboczą oraz wszelkie rzeczy niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy; 
d) po każdorazowym zakończeniu pracy Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować miejsca, w których wykonywane były prace. 
5. Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie 

prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala. 

6. Każdorazowe wejście na teren Szpitala w celu wykonania prac winno być 

odnotowane w książce ruchu dyspozytora szpitala. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów 

z zakresu BHP, procedur i standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

zgodnie z normami ISO 9001:2015;ISO 14000:2015, ISO/IEC 27001:2013; OHSAS 

18001:2007 i oświadcza że zapoznał się z procedurami i standardami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności przy wykonywaniu swoich 

obowiązków związanych z realizacją zamienia o którym mowa w niniejszej umowie.  

9. W przypadkach udowodnionej szkody Wykonawca wypłaci odszkodowanie do 

wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Zamawiającego 

szkód.  

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………zł netto, 

…………… zł  brutto (słownie: …………………..) . 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia 

wszelkie koszty wynikające z realizacji niniejszego zamówienia. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1  za wykonanie zamówienie- 

płatne będzie na podstawie faktury po wykonaniu przez Wykonawcę całego zakresu 

zamówienia. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany Protokół odbioru podpisany przez 

obie strony umowy. 

3. Termin zapłaty należności z faktury Zleceniobiorcy ustala się do 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
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fakturze. 

5. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia 

należności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

§ 6 

1. Na wykonane zamówienie Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji od dnia 

końcowego odbioru na cały zakres realizacji zamówienia, wg zasad określonych  

w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres jak w ust.1  

Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego 

odbioru końcowego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

4. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadkach uzasadnionych w terminie 

wynikającym z uwarunkowań technicznych lub technologicznych. 

5. Wszelkie prace w ramach gwarancji lub rękojmi muszą być tak wykonywane, aby 

nie utrudnić lub uniemożliwić bieżącą pracę szpitala. Kwestia ta wymaga 

pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

6. W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym 

terminie, po uprzednim zawiadomieniu drogą mailową jak w ust.7, Zamawiający 

zleci usunięcie wad fizycznych osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

7. Zamawiający zgłaszał będzie awarie drogą elektroniczną na adres  

e mail:…………………………………..  

8. Zmiana adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie skuteczna jedynie po 

wcześniejszym powiadomieniu drugiej strony. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków 

wynikających z gwarancji  

10. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres 

gwarancji równy jest okresowi rękojmi. 

 

§ 7 

1. Wykonawca wykonana zamówienie: 

a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 

b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.* 

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 
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2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania  

i zaniechania Podwykonawcy. 

 

 

§ 8 

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia: 

1. z ramienia Zamawiającego pod nr  tel. (32) 6247025; 500784171 e- mail: ………….. 
 

2. z ramienia Wykonawcy pod nr  tel. ……………………………… e- mail: ………………. 
§9 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej 

kolejności kary umowne.  

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych  

w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł za 

każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 200 zł  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego  

w umowie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone 

do dnia odstąpienia nadal są należne.  

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia 

podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.  

5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną od wartości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

 

§10 

1. Strony zgodnie ustalają, iż stosownie do postanowień ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tekst jednolity  (Dz. 

U.2015.2008 z póżn. zm.), Wykonawca, który samodzielnie będzie wykonywać 

zamówienie o którym mowa w §1 przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej 

informację o liczbie godzin wykonywania przedmiotu umowy, na zestawieniu 

stanowiącym  załącznik nr 1. 



 

Strona 5 z 5 

 

2. Jeżeli Wykonawca zatrudnia osoby na umowę o pracę lub umowę zlecenia, nie ma 

obowiązku składać załącznika, o którym mowa w ust.1. W takim wypadku, 

wykonawca składa pisemne oświadczenia, iż zatrudnia osoby na umowę o pracę 

lub umowę zlecenia. 

3. Zestawienie lub oświadczenie, o którym mowa w ust.1 lub ust.2 Wykonawca 

załączy do przesłanej Zamawiającemu faktury. 

4. Postanowienia §11 mają zastosowanie jedynie do osób fizycznych wykonujących 

działalność gospodarczą na terenie RP. 

 

§11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory pomiędzy stronami rozpatrzy Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 


