
UMOWA  nr  …………./2019 
w dniu ………………………2019 r. w Otwocku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej Zamawiającym 
lub Szpitalem, reprezentowanym przez: 
Pana Dariusza Kołodziejczyka - Dyrektora 
a 
Panem/Panią ________________________________________________________________ , zam. 
____________________________________________________________, nr dowodu osobistego 
_____________________ prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
______________________________, xx-xxx __________, ul. ___________, 
zarejestrowanym/zarejestrowaną w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na 
stronie internetowej pod adresem http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień _______________ roku 
REGON _________________, NIP __________________, zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,  
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej  

w budynkach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

1) przegląd klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, 
2) badanie szczelności klimatyzatorów, 
3) wpis do Centralnego Rejestru Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, 
4) sporządzenie protokołów w przeglądu wraz z określeniem koniecznych napraw bądź wymiany 

materiałów eksploatacyjnych oraz z podaniem kosztów z tego tytułu, 
5) sporządzenie protokołów z kontroli szczelności urządzeń. 

3. W ramach przeglądu Wykonawca wykona m.in. mycie parownika, skraplacza oraz filtrów środkiem 
grzybobójczym, kontrolę poprawności pracy i szczelności układu chłodniczego, sprawdzenie 
drożności odpływu skroplin, kontrolę układu sterowania, czyszczenie filtrów, kontrolę stanu napędu 
wentylatorów, sprawdzenie zamocowań mechanicznych. 

4. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych: 

l.p. Urządzenie ilość 

Budynek „E” 

1 
Klimatyzator kanałowy LG 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna chłodnicza typu 
Multi split LG 

1 szt. 

2 

Klimatyzatory ścienne wewnętrzne typu 
Split LG 

7 szt. 

Jednostka zewnętrzna chłodnicza typu 
Multi split LG 

2 szt. 

Budynek „A” 

3 
Klimatyzator ścienny typu Split GENERALI 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split GENERALI 1 szt. 

4 
Klimatyzator ścienny typu Split FUJITSU 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split FUJITSU 1 szt. 
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Budynek „H” 

5 Centrala podwieszana HELIOS 1 szt. 

Budynek „S” 

6 Centrala podwieszana SALDA 1 szt. 

Budynek „R” 

7 Centrala dachowa VTS 3 kpl 

8 
Centrala dachowa z sekcją chłodniczą VTS 1 szt. 

Agregat chłodniczy freonowy CLINT 1 szt. 

9 

Klimatyzator ścienny typu Split 
(GENERALI:4 szt., LG: 3 szt.) 

7 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split LG 3 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split GENERALI 4 szt. 

10 
Klimatyzator sufitowy (kasetonowy) 
(GENERALI: 4 szt., LG: 5 szt.) 

9 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Multisplit LG 2 szt. 

11 
Centrala podwieszana, wentylator 
nawiewny, filtr, nagrzewnica elektryczna 

1 szt. 

12 
Klimatyzator ścienny typu Split MDV 1 szt. 

Jednostka zewnętrzna typu Split MDV 1 szt. 

Budynek „K” 

13 Centrala nawiewna VTS 1 szt. 

 
§ 2. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 14 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie 

Wykonawcy. 
3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca w czasie trwania umowy ma obowiązek dostarczyć niezbędne materiały 
eksploatacyjne do przeprowadzenia przeglądu, 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie prowadzenia 
prac przy zachowaniu należytej staranności, zobowiązany jest też do ich usunięcia w trybie 
pilnym na własny koszt, 

3) Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednie kwalifikacje do profesjonalnego wykonania 
umowy, 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu 
należytej staranności. 

§ 3. 
Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne umożliwiające 
wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4. 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

___________________ zł brutto (słownie: _____________________). 
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o nr _______________________________________________________________ 
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest odebranie wykonania przedmiotu umowy na 
podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 



1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5,00 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1,00 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 
10 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.   

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 6. 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich 
wykonaniu przekraczającego 7 dni, 

2) innego rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 7. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę. Okres gwarancji ustala się na  
12 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie 
gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad. 

§ 8. 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest _______________ . 
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagając zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 10. 

Ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


