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UMOWA NR DZz.380.2.11.2020.DTg.198 
 

zawarta w dniu .................................. roku, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, NIP 642-25-99-502, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057601, Numer BDO:000021621 reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Bogdana Łaba 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

………………………………………… 

z siedzibą: ………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ………….…….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………………… 

posługującą się numerem NIP: ………………., REGON: ……………….. 
 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami” 

 

§ 1 

W wyniku zapytania ofertowego z ogłoszeniem został wyłoniony Wykonawca do realizacji zadania pn. 

„prowadzenie konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów. ” 

 

§ 2 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi prowadzenia konserwacji oraz 

utrzymania w sprawności technicznej dźwigów szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) bieżącego usuwania usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając 

niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy,  

czas usunięcia awarii dźwigu nie może przekroczyć 24 godzin, jeżeli usunięcie usterki nie wymaga 

wymiany podzespołów dźwigowych, 

za dzień postoju dźwigu uważa się przerwę w ruchu nie mniejsza niż 6 godzin z wyłączeniem godzin 

nocnych (tj. od 22:00 do 7:00); 

2) comiesięcznego wykonywania (nie rzadziej niż co 30 dni) przeglądów i konserwacji, a także 

usuwania usterek, dokonywania napraw każdorazowo potwierdzanych wpisem w Dzienniku 

konserwacji dźwigu oddzielnie dla każdego urządzenia dźwigowego, zgodnie z instrukcjami 

eksploatacji producenta, w tym Dokumentacją Techniczną (DTR) urządzenia oraz z wymogami 

zawartymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

667 z późn. zm.); 

3) wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności działania 

elektrycznych urządzeń ochronnych dźwigu w terminach wymaganych przepisami a także innych 

pomiarów, regulacji, kalibracji wymaganych przepisami przy eksploatacji tego rodzaju urządzeń 

oraz przekazania protokołów z tych czynności Zamawiającemu; 

4) założenia i prowadzenia dziennika konserwacji z zapisami wykonywanych czynności i wyników 

przeglądów; 

5) prowadzenia całodobowego pogotowia dźwigowego pod numerem telefonu: ……………………. 
 



Strona 2 z 6 

2. Świadczenie usług konserwacji i napraw obejmuje w szczególności utrzymanie w ruchu i należytym 

stanie technicznym znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeń wraz zapewnieniem 

materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. m.in. płynów 

eksploatacyjnych, smarów, olejów, środków czyszczących).  

3. Zakres napraw bieżących, obejmuje, wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia właściwości 

użytkowych uszkodzonym w wyniku awarii podzespołom lub pojedynczym modułom użytkowanych 

przez Zamawiającego urządzeń, bez konieczności zapewniania nowych podzespołów w miejsce 

uszkodzonych. 

4. W przypadku: 

1) dewastacji, kradzieży, umyślnego zniszczenia dźwigu lub jego podzespołów,  

2) konieczności naprawy lub wymiany podzespołów nie objętych zakresem robót, o których 

mowa w pkt 1,2,3 względnie polegających na modernizacji spowodowanej zanikiem produkcji 

podzespołów przez Wytwórcę dźwigu,  

3) uszkodzenia części dźwigowych spowodowanego wilgocią powstałą na wskutek obecności 

wody w podszybiu względnie zalania wodą maszynowni lub szybu, 

Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do określenia zakresu niezbędnych 

napraw, dokona wyceny niezbędnych prac i sprzętu podlegającego naprawie/wymianie oraz sporządzi 

wraz z przedstawicielem Zamawiającego protokół konieczności. 

5. Wykonanie napraw wynikających z ust. 4 powyżej będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania 

remontu kapitalnego /modernizacji/ urządzenia. 
 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do należytego 

wykonania usług objętych umową. 

2. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy. 

3. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie zalecenia 

Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji zlecenia, z zachowaniem wymogów obowiązujących 

przepisów prawnych. 

 

§ 5 

1. Strony umowy wskazują następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Krystyna Ochot - tel. 32 43 28 124,  

                                           Grzegorz Karwot – tel. 32 43 28 263 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………… - tel. ………………………… 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że umową udzielają wymienionym powyżej osobom umocowania do 

bieżących kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym do przekazywania i odbierania dokumentów. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie:  

1) w zakresie usług objętych umową dotyczących urządzenia zlokalizowanego w Aptece Szpitalnej w 

wysokości netto ……. PLN, plus podatek VAT … %, co daje kwotę brutto ……. PLN (słownie:…..)  

2) w zakresie usług objętych umową dotyczących urządzenia zlokalizowanego w Pawilonie XVIII – 

Oddział XVIII ab w wysokości netto ………… PLN, plus podatek VAT … %, co daje kwotę brutto 

………… PLN (słownie: ………… 00/100); 

3) w zakresie usług objętych umową dotyczących urządzenia zlokalizowanego w Pawilonie XVIII – 

Oddział XVIII cd w wysokości netto ………… PLN, plus podatek VAT … %, co daje kwotę brutto 

………… PLN (słownie: ………… 00/100);  

4) w zakresie usług objętych umową dotyczących urządzenia zlokalizowanego w Pawilonie I  

w wysokości netto ………… PLN, plus podatek VAT … %, co daje kwotę brutto ………… PLN 

(słownie: ………… 00/100); 
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2. Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi netto 

………… PLN plus podatek VAT 23%, co daje kwotę brutto  

………… PLN (słownie: ………… 00/100).  

3. Strony postanawiają, że podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona na 

podstawie sporządzonego i zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego bezusterkowego 

protokołu odbioru usług wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Protokół, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym będzie każdorazowo załączany przez Wykonawcę do przedłożonej faktury. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne na rzecz Wykonawcy 

przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie 60 dni, licząc od dnia prawidłowej 

faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu. Za termin zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych przy protokolarnym odbiorze wykonanych usług, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o 

zapisy umieszczone w § 9 umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanych usług przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie w 

przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

8. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapewni wykonanie usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP oraz ochrony 

przeciwpożarowej w miejscu wykonywania usługi. 

 

§ 8 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na 

wykonane usługi na okres 6 miesięcy od dnia odbioru bezusterkowego wykonanych usług protokołem 

odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancji 

i rękojmi, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o 

ich wystąpieniu na piśmie  za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. 

3. W przypadku nie usunięcia wady lub usterki w wyznaczonym terminie Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną i zgodnie z treścią art. 636 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny zwanej dalej Ustawą KC, zlecić osobie trzeciej usunięcie wad lub usterek za 

Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, dokonując stosownych potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zaistnienia, o następujących okolicznościach: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu umowy; 
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2) 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy czynnościach odbiorowych lub w okresie 

gwarancji; 

3) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, w razie rozwiązania lub odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

4) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za zaprzestanie wykonywania 

obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego; 

5) 10% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za naruszenie zakazu określonego  

w § 11 ust. 1 umowy; 

6) 2% wartości umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za naruszenie któregokolwiek z innych 

obowiązków nałożonych umową - za każde z naruszeń. 
 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy bez wcześniejszego wzywania do zapłaty. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej 

następuje poprzez sporządzenie i doręczenie Wykonawcy noty księgowej wraz z pisemnym 

uzasadnieniem oraz terminem zapłaty. 

3. Strony zastrzegają możliwość kumulowania kar umownych. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywistej straty. 

 

§ 10 

1.  Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy. 

2.  Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadku:: 

1) nieuzasadnionego niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; 

3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym 

w szczególności nie rozpoczęcia wykonywania usług, nieuzasadnionego przerwania oraz braku 

podjęcia i kontynuacji usług mimo wezwania ze strony Zamawiającego. 

3.  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w przypadku wystąpienia  którejkolwiek 

z powyższych okoliczności wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu 

okoliczności stanowiących podstawę do  odstąpienia. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę 

za usługi już wykonane i bezusterkowo przyjęte przez Zamawiającego 

 

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego 

Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, związanych 

z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które spowodowały bądź przyczyniły 

się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego lub naraziły go na powstanie takiej szkody, 

wskutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy ani jego części innemu podmiotowi 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 
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2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto niniejszej umowy, określonej w §6 ust. 1 umowy, 

przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiadającej co 

najmniej warunkom określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezwłocznie - na każde żądanie 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty  

w razie wystąpienia poniższych okoliczności: 

1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w tym zmiany urzędowej stawki podatku VAT - ewentualna zmiana umowy może w takim 

przypadku obejmować wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość cen jednostkowych brutto 

oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, 

który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku 

dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy; 

3) działania Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację przedmiotu umowy; 

4) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależnych 

od Wykonawcy, uniemożliwiających bądź utrudniających realizację umowy; 

5) jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwości zmiany umowy; 
6) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 

§ 15 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej „RODO”) Zamawiający 

informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 

33, 44-201 Rybnik; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca ma prawo się 

kontaktować  

w sprawach przetwarzania jego danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@psychiatria.com; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

roszczeń mogących wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, wynikającego z ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

mailto:kancelaria@psychiatria.com
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3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy; konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wykonawcy. 

 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wobec osób trzecich wszelkie informacje 

otrzymane od Zamawiającego podczas wykonywania dostaw, w tym w szczególności informacje 

dotyczące informacji objętych tajemnicą na podstawie przepisów prawa. 

2. Do zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz 

innych informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, zobowiązuje się również Zamawiający. 

3. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy informacji, do których ujawnienia wobec właściwych podmiotów 

Strona jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa. 

4. Strony nie wyjawią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników, dla których te 

informacje okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy pozostaje w mocy również po ustaniu umowy. 

 

§ 17 

1.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

2.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 18 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej ze Stron. 

2. Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu których 

występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz oświadczają, iż ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego działania bez umocowania lub  

z przekroczeniem jego zakresu. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

…………………………………………………… 
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