
Załącznik nr 3 do zaproszenia
 

Wzór umowy
zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

Umowa nr AG.6112.4.              .2018

zawarta w dniu …............................ w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem 
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,  
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 - 491, zwanym w treści umowy 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. ...............................................................................................................................................

a firmą ............................z siedzibą w .............................. adres: .............................,
zarejestrowaną w ....................................................NIP …......................... , zwaną  w treści 
umowy  ,, Wykonawcą”, w imieniu której działa:

..................................................................................................................................................

Treść umowy jest sporządzona  na podstawie złożonej oferty.

§ 1
Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  świadczenie  usług  dezynsekcji
budynków dla Samodzielnego Publicznego Szpitala  Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu.

§ 2
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  przeprowadzanie  skutecznej

dezynsekcji  szpitalnych  budynków zespołu  głównego,  budynków zaplecza  technicznego,
budynku byłej pralni, kuchni, tunelu komunikacyjnego oraz kanału instalacyjnego o łącznej
powierzchni 81 619,64m2 .

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania obiektów wymienionych w §2 ust. 1 w stanie
wolnym od owadów biegających (karaluchy, prusaki i inne) przez okres trwania umowy
oraz ustawienie urządzeń monitorujących.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia w obiektach Szpitala owadów
biegających, Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego wykonania zabiegu dezynsekcji
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia
            umowy, tj. do dnia ................. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie w  
     siedzibie Zamawiającego ponosząc ryzyko transportu.

      6.  Zamawiający stwierdzi wykonanie przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu 
           zdawczo - odbiorczego.

§ 3
1. Za realizację przedmiotu umowy stosowana będzie cena brutto taka, jak w złożonej ofercie

cenowej, tj. …................., słownie: …................................................................................... 
2. Płatność nastąpi z dołu, w czterech równych ratach,  tj.  po ….............  zł  brutto, słownie:



…............................................................................................................ 
3. Warunkiem dokonania  płatności,  o  której  mowa  w  ust.  2,  będzie  utrzymanie  obiektów

poddanych dezynsekcji w stanie wolnym od owadów biegających oraz przedłożenie faktury.
4. Wymieniona  wyżej  cena  nie  może  ulec  podwyższeniu  do  czasu  wykonania  przedmiotu

umowy.  Podwyższenie  ceny  w  stosunku  do  oferty  upoważnia  Zamawiającego  do
odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy.

§ 4
1. Płatność za wykonaną usługę Zamawiający będzie regulował przelewem w ciągu ….. dni  licząc 
od  daty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy w:
.......................................................................................................................................................
2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5    
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy  innej osobie  lub 
jednostce, ani też przelewać na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.

§ 6
1.Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust.3  niniejszej 
umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 
usługi za każdy roboczy dzień zwłoki.
b) w  przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 
    umowną w wysokości 5% wartości umowy.

§ 7
W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez 
potrzeby udzielenia dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust 1a.
        

  § 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 
 a) w przypadku zmiany danych stron,
 b) w przypadku zmiany stawki VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia 
ceny brutto,
 c)  w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej 
zmiany.

§ 9
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
w miejscu siedziby Zamawiającego
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :         ZAMAWIAJĄCY:


