
                                                                              Za łączn ik  n r  3  do  SIWZ

PROJEKT UMOWY 

zawarta  w  dniu  ........................  r.  w  Krakowie  pomiędzy  Szpitalem  Specjalistycznym  
im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie, 
31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66,  wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń,  innych organizacji  społecznych 
i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
-  Śródmieścia,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000035552, 
NIP 678-26-80-028 zwanym dalej „Zamawiającym”
w imieniu i na rzecz którego działa:

lek. med. Andrzej Ślęzak – Dyrektor Szpitala 

a

.............................wpisanym do Rejestru/ewidencji  ....................  prowadzonego przez  .........................  pod 
numerem  ............................................  NIP  ....................................  zwaną  w  dalszej  treści  umowy 
„Wykonawcą”, w imieniu na rzecz którego działa/ją:
.........................................................................
.........................................................................
 

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo 
–  kosztorysowej  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  oraz  miejsca  przystosowanego  do  startów  i  lądowań 
samolotu ratowniczego lotniczego pogotowia ratunkowego (ZP 17/2008)  wraz  ze składowymi przewidzianymi 
przepisami  prawa  budowlanego,  po  przeprowadzeniu  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr.223, 
poz.1655).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formie papierowej oraz w 
wersji   elektronicznej  w formacie „PDF”, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na budowę, 
zgodnie  ze  szczegółowym opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  załączniku  nr  4  do  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia z dnia 08.05.2008 r. dla Grupy 1/ Grupy 2, według oferty przetargowej z 
dnia ................. 2008 r.

2.   Wartość przedmiotu umowy wynosi bez uwzględniania podatku VAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PLN 
(słownie:   ...............................................................).

3.  Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa z dnia ....................... 2008 r.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie  do dnia ........................ (max do 5 miesięcy  od podpisania 
umowy).

§ 4

Ostateczny  odbiór  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  nastąpi  po  wykonaniu  całości  dokumentacji 
projektowo  –  kosztorysowej  poprzedzonym   dokonaniem  uzgodnień  z  Zamawiającym  oraz  po  uzyskaniu 
wymaganych prawem uzgodnień rzeczoznawców i  uzyskaniu prawomocnej decyzji  o  pozwoleniu  na budowę. 
Ostateczny odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego 
protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. W  dniu  zawarcia  umowy  przedmiot  umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1,  opodatkowany  jest 
według ............. stawki podatku VAT.

2. Wartość  przedmiotu  umowy  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  wynosi  .............................zł  
  (słownie: .............................................).

§ 6

1. Płatność należności z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie faktury VAT w 
terminie ............( min. 30) dni od daty dostarczenia tego dokumentu Zamawiającemu. 
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2. Płatność należności będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na 
fakturze VAT.

§ 7

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  w  formie  
kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:
1) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w 

realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 8

W  razie  wystąpienia  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 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby  trzecie  bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy 
także przelewu wierzytelności  Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności  w 
formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

§ 10

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  
w postaci aneksu do umowy.

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego  
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 13

Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla  Zamawiającego,  
a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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