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na montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz kontroli dostępu 
 w Aptece Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o   

zawarta dnia ……………………….. 2017 r. w Zabrzu 
 

pomiędzy: 
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU Sp. z o. o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 77 111 
100,00 zł o numerze NIP: 648-270-05-83, Regon 241127857. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
oraz 
……………………………………………………………………………..…………posiadającym NIP: ………………………  
oraz REGON ………………………………... 
 
reprezentowanym przez: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  
 

Zamawiający udziela zamówienia na montaż systemów sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz 
kontroli dostępu w Aptece Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o., a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
WARTOŚĆ UMOWY 

§ 2 
 

Tytułem ceny za usługę będącą przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtową kwotę 
…………………  zł brutto (słownie ………………………………………………………….), w tym kwotę 
………………………netto wraz z 23% podatkiem od towarów i usług w kwocie……………………….  zł. 
 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
§ 3 

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót.  
3. Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie: 
- ze strony Wykonawcy ........................................................... tel. ............................ 
- ze strony Zamawiającego p. Andrzej Sprusiński, ST. Mistrz  tel. 32 277 61 27. 
 
 

GWARANCJA 
§ 4 

 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych prac. 
2. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony przez Zamawiającego o 

stwierdzeniu występujących usterek, wad. 
3. Wykonawca w terminie 24 godzin od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust 2. Zobowiązany jest 

przybyć do Zamawiającego celem podjęcia czynności zmierzających do usunięcia usterki lub wady. 
4. Gdy usterka/wada będzie dotyczyła urządzeń lub odbiorników (np. czujki) Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia wady niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin. Gdy usunięcie wady/usterki  
w w/w terminie jest niemożliwe Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze lub wykona instalację tymczasową po 
wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym. Zamawiający może podjąć decyzję  
o akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę wariantu lub terminu usunięcia wady/usterki wyłącznie w 
uzasadnionej przez niego sytuacji. Stwierdzenie usunięcia lub nie usunięcia wad lub usterek zostanie potwierdzone 
protokołem. 
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5. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru prac wykonanych w ramach gwarancji najpóźniej w ciągu 2 dni 
od daty sporządzenia gotowości przez Wykonawcę 

6. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wady lub jej nieusunięcia w terminie Zamawiający 
uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.. 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonaną usługę na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Faktura VAT zostanie wystawiona po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym  
NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby 
upoważnionej do jej otrzymania. 
 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 6 

 
1.   W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający upoważnia 
Wykonawcę do przetwarzania wszelkich rodzajów danych osobowych, jakie zostaną przekazane Wykonawcy przy 
wykonywaniu umowy. 

2    Wykonawca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzał będzie z zachowaniem     
 zasad i środków bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów prawa, a po zakończeniu     

      wykonywania umowy usunie wszelkie otrzymane od Zamawiającego dane osobowe. 
 

KARY UMOWNE 
§ 7 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w razie nie wykonania umowy lub jej 

nienależytego wykonania w wysokości 2% wartości wskazanej w § 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w razie: 
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 3% wartości wskazanej w § 2   za każdy dzień opóźnienia, 
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 

10% wartości wskazanej w § 2  
c) opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – 1% wartości wskazanej w § 2  za każdy dzień 

opóźnienia. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 8 

 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2.  Przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do umowy nie mają zastosowania jej  
     postanowienia. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego 
      dla siedziby Zamawiającego. 
5.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
7.   Integralną część umowy stanowi – oferta Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


