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Załącznik nr 2 
 
 

WZÓR UMOWY 
nr EIZ-6-NS/166-2014  

 
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: 

 
pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym 
Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067701, 
NIP: 642-25-85-351, Regon: 272780323, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora –  
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
............................................................................................................................, 

z siedzibą w ................................, przy ul. ........................................................................, wpisaną 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w ........................................................... pod nr 
KRS .................................... . * 

……………………………………………………………………………………………, 

zamieszkałą/ym w …..  przy ul. ………………., (..-…) …………, NIP: ..........., PESEL: ............ , 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …......................................................……  

z siedzibą w ………………, ul. …………….. , (…-…..) …………..,  

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP ..…., Regon ……* 

* niepotrzebne skreślić 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną 

wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy 

zostaną uzupełnione o następujące: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia.   

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań 

w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

 

§ 1 
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy 

zgodny z numerem umowy) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, na mocy którego nie stosuje się przepisów ww. ustawy 

do zamówień o tej wartości. 
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§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie szaty graficznej Szpitalnego Portalu 

Informacyjnego, w ramach projektu: „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, spełniającej kryteria określone szczegółowo 

w załączniku nr 1.2 („Opis przedmiotu zamówienia”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, 

zgodny z przepisami prawa, z dochowaniem najwyższej staranności i oświadcza, 

że posiada przewidziane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu umowy: 7 dni licząc od dnia jej zawarcia.  
 

§ 4 

1. Za należytą realizację usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie zgodne z wartościami zawartymi w formularzu cenowym, stanowiącym 

załącznik nr 1.1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między 

stronami. 

2. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy według 

wartości określonych w ofercie Wykonawcy wynosi:  

- wartość netto ………………zł, 

- podatek VAT  ………………zł, 

- wartość brutto ……………..zł. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

na zasadach określonych w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie określonej umową usługi ustaloną 

cenę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Termin płatności 

faktury VAT wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

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

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 

przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, 

jest nieważna.  

5. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 

- 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; 

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim 
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lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 

subrogacji ustawowej lub umownej; 

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli 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.  

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 

umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 

Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 

oświadczenia woli. 
 

6. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 

- 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 lub też gotówką bezpośrednio do 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 bezskuteczności.   
 

§ 6 

1. Reklamacje mogą być składane w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia faktury VAT 

za usługę. 

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej złożenia. 

Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji. 

 
§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę  

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 

od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do działania lub zanie-

chania.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy (§ 4 ust. 2 

umowy). 

3. Za opóźnienie w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (§ 4 ust. 2 

umowy) za każdy dzień opóźnienia. 

4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 

z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 winno nastąpić w terminie 2 

miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej. 
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6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.  

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją 

umowy jest: …………………………….. numer tel. kontaktowy ………………………….. .  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu stały, całodobowy kontakt 

z osobą, o której mowa powyżej. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją 

umowy jest: Ireneusz Magiera numer tel. kontaktowy 32 429 15 58. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy 

prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

6. Strony ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, jeżeli 

nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

8. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy, stanowią jej integralne części. 

 

 
Załącznik: 

1.1. Formularz cenowy.  

1.2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 
 


