
UMOWA NR 7/DTS/2018(wzór) 

 

 

zawarta w dniu ………………… 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy: 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/18, 

42-200 Częstochowa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego                

w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy po numerem KRS: 0000003907,                    

REGON: 001281053 - 00012, NIP: 573-22-99-604, 

w imieniu którego działa:  

Dariusz Kaczmarek – Dyrektor  

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”, 

a firmą: 

…………………………………………………………………………. 

REGON: …………….; NIP: ………………… 

którą reprezentuje: 

…………………………………………………………….. 

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na „Bieżącej konserwacji urządzeń 
chłodniczych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego                   
im. NMP w Częstochowie” przeprowadzonego w trybie  art. 4 pkt. 8 ustawy        
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:              
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź.zm.), zawarta została umowa następującej 
treści: 
 

 

§1. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest bieżąca konserwacja urządzeń chłodniczych                         

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy. 
 

 

§ 2. 

 

1.  W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany w szczególności                                  

do zapewnienie  prawidłowego funkcjonowania urządzeń chłodniczych, 

wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy,   w szczególności poprzez realizację następujących czynności: 

a) wykonywaniu comiesięcznych przeglądów serwisowych, 

b) usuwaniu awarii urządzeń, zgłaszanych telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną, 

c) założeniu paszportów dla urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji                      

z wykonanych w ramach przedmiotu umowy czynności, 

d) usuwaniu nieszczelności w obiegach czynników chłodniczych i ich 

uzupełnianie, 

e) wymianie filtrów w układach chłodniczych, 



f) wymianie zaworów odcinających i rozprężnych oraz pasków klinowych, 

g) czyszczeniu skraplaczy i wymienników, 

h) sukcesywnym eliminowaniu i utylizowaniu czynników chłodniczych z grupy 

CHCFC i CFC. 

i) wykonywaniu prób szczelności agregatów chłodniczych zgodnie                                 

z rozporządzeniem UE 517/2014 dt. Urządzeń zawierających F-gazy 

2. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca będzie używał własnych narzędzi, 

aparatury oraz drobnych materiałów typu: śruby, nakrętki, smary, uszczelki, czynniki 

chłodzące, filtry, zawory itp., za które nie będzie obciążał zapłatą Zamawiającego. 

3. W ramach otrzymywanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczenia części eksploatacyjnych 

urządzeń, podlegających wymianie z uwagi na ich zużycie. 

4. Wykonawca zobligowany będzie do dokonania wyceny kosztów naprawy, 

zawierającej ilość roboczogodzin oraz wykaz części koniecznych do przeprowadzenia 

naprawy urządzeń wskazanych przez Zamawiającego. 

 

§3. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię 

uprawnień osób, o których mowa w ust.1.  

 

§4. 

 

1. Usługa przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych winna obejmować wszystkie 

wymagania i czynności określone w dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi 

urządzenia i instrukcji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń                  

i obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę min. 24 miesiące. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Andrzej 

Sołtysik - Kierownik Działu Instalacji Cieplnej i Sanitarnej, nr telefonu 34/3673219 lub 

osoba upoważniona. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

...............................,  

nr telefonu ............................................. . 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sukcesywnie, zgodnie z 24 

miesięcznym okresem trwania niniejszej umowy i zgodnie z pisemnym 

harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez 

Kierownika Działu Instalacji Cieplnej i Sanitarnej Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii urządzenia, zgłoszonej telefonicznie 

pod numerem………    lub faxem nr………..             lub poczta elektroniczną na adres 

……………………………..  w terminie do ………..godzin od momentu jej zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

Po wykonaniu usługi, będącej przedmiotem zamówienia zostanie wystawiony 

protokół serwisowy z wynikami przeglądu, potwierdzony przez Kierownika Sekcji 

Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną. 

 



7. W przypadku wyłączenia urządzenia chłodniczego z użytkowania do Wykonawcy 

należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: 

„aparat niesprawny - nie używać” lub „aparat przeznaczony do naprawy - nie używać” 

oraz odłączyć zasilanie.” 

8. W przypadku urządzenia chłodniczego, które w wyniku wykonania usługi zostało 

uznane za nie nadające się do dalszej eksploatacji Wykonawca sporządzi orzeczenie 

techniczne o jego niesprawności. 

9. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem niniejszej 

umowy wartość umowy będzie pomniejszona o wartość usługi wycofanego 

urządzenia, stosownie do postanowień formularza asortymentowo-cenowego. 

Zamawiający w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji z przyczyn technicznych, 

zmniejszy zakres przedmiotowy zamówienia. Zmiana ta nie wymaga sporządzania 

aneksu do umowy, natomiast Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie 

Wykonawcę. 

10. Cena jednostkowa netto za usługę uwzględnia koszty związane z dojazdem. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania usługi poza siedzibą 

Zamawiającego, pobranie urządzenia chłodniczego nastąpi wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego oraz po sporządzeniu protokołu przekazania podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

12. Zamawiający jest zobowiązany udostępnić urządzenie chłodnicze podlegające 

przeglądom, pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku 

niedopuszczenia przez Zamawiającego pracowników serwisu Wykonawcy                           

w uzgodnionym terminie, Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności, o której 

mowa w niniejszej umowie. 

 

§5. 

 

1. Wartość całości przedmiotu niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania 

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

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

każdorazowo wynagrodzenie miesięczne za wykonaną usługę konserwacji urządzeń 

chłodniczych, obliczone wg cen podanych w formularzu asortymentowo-cenowym. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach 

określonych w § 6 oraz § 4 ust 9 niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym m.in. zakładany zysk, należne 

podatki, koszt dojazdu, ubezpieczenia, części zużywalne podlegające wymianie 

podczas przeglądu). 

5. Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez 

uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, protokół serwisowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2, nastąpi w formie polecenia przelewu           

na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień 

zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.                         

W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,                    

to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 



7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą 

umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi, 

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

8. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

9. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego 

do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

§6 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary 

umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji usługi objętej przedmiotem umowy, zgodnie                                 

z harmonogramem o którym mowa w §4 ust. 4, każdorazowo karę umowną                         

w wysokości 0,1% wartości netto usługi, która jest w opóźnieniu, jednak nie więcej        

niż 20% wartości netto usługi, której dotyczy zwłoka, 

b) za niezrealizowanie usługi zgodnie z zamówieniem – karę w wysokości 0,1% wartości 

netto od niezrealizowanej, a zamówionej usługi, jednak nie więcej niż 20 % wartości 

netto usługi, której dotyczy opóźnienie,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% 

wartości brutto od niezrealizowanej części umowy, 

d) za opóźnienie w usunięciu awarii, o których mowa w § 4 ust. 5 - 100,00zł za każdą 

godzinę opóźnienia. 

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty 

obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, 

wystawionych przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy strata spowodowana niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar 

umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez 

Zamawiającego całości umowy. 

 

§7. 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 



§8. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje umowę, 

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, 

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o 

zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 1. 

3. W przypadku istotnej zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego 

reorganizacji, mającej wpływ na realizację obowiązków umownych przez strony, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 

90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu 

jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń 

odszkodowawczych. 

§9. 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio 

lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną 

przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której 

bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 

Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności 

przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może 

udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie 

prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej                                 

nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności,                   

tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 

wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie 

w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz 

Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy          

za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa 



Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

5 % brutto od wartości zamówienia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy           

za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa 

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

5. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez 

Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego 

oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez 

Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

7. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 W Y K O N A W C A:                                                    Z A M A W I A J Ą C Y: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


