
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do IWZ 

UMOWA NR             /            /TT/ZT/2021 

zawarta dnia ……………. r. 

 

pomiędzy: 

Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, samodzielnym publicznym zakładem opieki 

zdrowotnej z siedzibą: 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, zarejestrowany w 

Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy 

KRS pod nr 0000048349, NIP 6482302807, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 

przez: 

 

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

 

a  

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

reprezentowaną przez:  

…………………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania poniżej 

130 000 zł została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego 

(kategoria konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich)  

w pomieszczeniach Oddziału Kardiologii i Angiologii II w budynku A, w ramach realizacji 

projektu pn.: Doposażenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w sprzęt medyczny  

i środki do dezynfekcji jako wsparcie leczenia chorób serca, płuc i naczyń w warunkach 

pandemii „Covid-19” (dalej: Meble) 

2. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik do IWZ (dalej: Opis). 

3. Wykonawca oświadcza, że ze względu na charakter obiektu jest świadomy, iż wyposażenie 

meblowe winno być fabrycznie nowe, wykonane z dołożeniem najwyższej staranności oraz  

z materiałów najwyższej jakości posiadających certyfikaty zgodności z normami 

dotyczącymi jakości Mebli danego rodzaju. 



 

 

 

 

 

§ 2 Prawa i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ma prawo wstępu i poruszania się w obiekcie jedynie w zakresie, w jakim jest 

to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za pracowników i podwykonawców, 

którymi się posługuje przy realizacji umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez 

Zamawiającego z użytkownikami pomieszczeń oraz dokonywania z nimi wszelkich 

ustaleń. 

 

§ 3 Przygotowanie projektu 

 

1. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przygotuje wizualizację Mebli oraz 

złoży karty katalogowe produktów, na których będą przedstawione Meble oraz 

potwierdzone ich parametry i uzyska akceptację Zamawiającego.  

2. Karta katalogowa winna zawierać co najmniej wymagane w opisie  parametry oraz zdjęcie 

lub rysunek techniczny w formacie A5 lub większym oraz informację  

z  nazwą/symbolem/numerem katalogowym Mebla oraz nazwę producenta Mebla. 

3. Po zaakceptowaniu wizualizacji sporządzone zostaną specyfikacje poszczególnych 

pomieszczeń (karty pomieszczeń), które będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru 

Mebli; będą one zawierać szczegółowe zestawienie Mebli w danym pomieszczeniu. 

4. Karty pomieszczeń, o których mowa w § 3 pkt. 2 powinny być sporządzone w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu przyjęcie Mebli na stan magazynowy. W związku z tym 

powinny zawierać kwoty brutto poszczególnych elementów Mebli. 

 

 

§ 4 Warunki dostawy i montażu 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie realizacji z minimum 3-dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zdecyduje o sposobie i kolejności montażu Mebli. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej dbałości o takie wykonywanie prac, by nie 

doprowadzić do uszkodzenia obiektu i mienia Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w obiekcie lub mieniu przez siebie lub osoby, za 

pomocą których realizuje umowę. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości tych szkód 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru 

Mebli. 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 5 Warunki odbioru Mebli 

 

1. Jeżeli wskutek czynności odbiorowych Zamawiający ma zastrzeżenia, co do wykonania 

Mebli, w szczególności co do ilości, jakości lub zgodności z umową, Zamawiający ma 

prawo wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad/niezgodności, zachowując 

prawo do naliczania kar umownych za zwłokę w wykonaniu Mebli.  

2. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub w usuwaniu 

wad/niezgodności trwa dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

wedle swego uznania w części lub w całości i obciążyć Wykonawcę karą umowną za 

zwłokę oraz za odstąpienie od umowy.  

3. Zamawiający ma prawo weryfikacji lub odbioru Mebli w każdym czasie przez wybraną 

przez siebie osobę trzecią. Wykonawca jest zobowiązany udzielać tej osobie wszelkich 

informacji i wyjaśnień. 

 

§ 6 Kwota umowy i formy płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 

………………………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

przygotowanej w oparciu o podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół 

odbioru. Każda wada lub niezgodność z umową może być podstawą odmowy odbioru do 

czasu usunięcia wady/niezgodności. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 

30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 7 Warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na Meble. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca stawi się w siedzibie Zamawiającego celem ustalenia 

zakresu wad w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji mailem na adres………….…… 

3. Wady winny być usunięte maksymalnie w terminie do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia 

reklamacji.  

4. W przypadku opóźnienia powyżej 3 dni w wykonaniu obowiązku Wykonawcy opisanego 

w ust. 2 lub w ust. 3 Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia wady za pomocą osób 

trzecich, a kosztami usunięcia obciążyć Wykonawcę, zachowując prawo do naliczenia kar 

umownych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 8 Przeniesienie wierzytelności 

 

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody oraz bez zgody organu założycielskiego 

Zamawiającego na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do 

Wykonawcy, dotyczy to należności głównych jak i odsetek.  

 

§ 9 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, a w przypadku gdy 

zwłoka przekroczy 21 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku) począwszy od 22-

go dnia wysokość kary wynosić będzie 0,7% wynagrodzenia brutto,  

b) za zwłokę w usunięciu wad Mebli w okresie gwarancji  

w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczenia uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustalona umową wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

4. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy  

 

§ 10 Zmiany umowy 

 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 11 Sprawy sporne 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 Forma umowy 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 


