
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie                                         
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych                                                                               
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (12) 622-94-87, fax: (12) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl

Załącznik nr 5 do SIWZ
z dnia 6.03.2015 r.

UMOWA
o świadczenie usług

(projekt umowy)
NR..................................

zawarta w dniu ......................................... 2015 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, oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035552, NIP 678-26-
80-028, REGON 000630161, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

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

a

.......................................................  wpisanym  do
……………………....................................................  przez  /  prowadzonego
przez  .............................................................................................  pod
numerem .....................................,  NIP .........................., REGON ......................, zwanym dalej
„Wykonawcą”,

w imieniu i na rzecz którego działa/ją:

..........................................................................................,

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

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  „Usługi w zakresie
konserwacji  i  bieżącej  naprawy   central  wentylacji  mechanicznej  wywiewno  –
nawiewnej,  urządzeń  klimatyzacyjnych,  nawilżaczy,  agregatów wody  lodowej,  układu
wymiennika  para/woda,  klimatyzatorów  typu  „splitt”  (ZP  7/15)  po  przeprowadzeniu
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm).

§ 2

.1 Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  polegające  na  bieżącej  konserwacji,  naprawach  oraz
regulacjach  wszystkich  urządzeń  wentylacji  mechanicznej  wywiewno  nawiewnej,   central
wentylacyjnych, klimatyzatorów typu „spl i tt”  agregatów wody lodowej, nawilżaczy, wymiennika
para/wody dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913  Kraków,  zgodnie  z
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

.2 Miesięczne wynagrodzenie netto za usługi wymienione w ust. 1  wynosi ................................. zł
(słownie: ..................................................................................... ).

.3 Miesięczne  wynagrodzenie  brutto  wynosi  ..................................................  zł  wynosi
(słownie: ........................................................................................................................ ).
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§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pracownikami odpowiednio przeszkolonymi i posiadającymi
uprawnienia  wymagane  prawem  do  wykonywania  usług  będących  przedmiotem  niniejszej
umowy.

2. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów,  o których
mowa w ust 1. które stanowić będą załącznik nr 4 do umowy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykorzystywać  własny  sprzęt,  narzędzia  oraz  części  zamienne  i
materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania usługi.

4. Utylizacja  filtrów  wstępnych  i  absolutnych  oraz  wszelkich  innych  części  oraz  materiałów
eksploatacyjnych podlegających utylizacji lub recyklingowi leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku utraty lub ograniczenia uprawnień koniecznych do
wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu
24 godz. od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, powiadomi o tym Zamawiającego w
formie pisemnej.

§ 4

1. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi  bez  uwzględniania  podatku  VAT  ...................  zł
(słownie:  ........................).  Wykonawca  doliczy  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami. W dniu zawarcia umowy usługa o której mowa w § 2 ust 1 umowy opodatkowana
jest według ........ stawki podatku  VAT.

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

3. Integralną  część  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  Wykonawcy  z  dnia  ……………..  2015  r.,
będąca załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

1. W  celu  wykonania  usługi  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nadzoru  nad  pracą  urządzeń
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych,  grzewczych,  elektrycznych i  AKPiA w zakresie
określonym w załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania mediów
grzewczych i chłodniczych w maszynowniach podanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3
do umowy.

2. Zakres  czynności  konserwacyjnych  i  obsługi  poszczególnych  urządzeń  klimatyzacyjnych  i
wentylacyjnych Wykonawcy zawiera załącznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca  udziela  .............................  (min.  12  -  to  miesięcznej)  gwarancji  na  naprawy  i
remonty wykonane w ramach wykonywanej usługi.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza,  że obsługa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będzie
wykonywana  całodobowo.  Zgłoszenia  przyjmowane  będą  pod  nr
tel. ................................

2. Wymiana  filtrów  wstępnych  będzie  odbywać  się  zgodnie  z  harmonogramem,  po
wcześniejszym uzgodnieniu z  Kierownikiem Sekcji  Elektrycznej,  Aparatury  Medycznej  i
Sprzętu. Wymiana filtrów absolutnych odbywać się będzie w ostatnią środę miesiąca w
którym wypadać będzie termin wymiany.

3. Maksymalny czas naprawy:
A.  czas  reakcji  –  obecność  pracowników  na  miejscu  awarii  i  przystąpienie  do  naprawy
– ......... (maksymalnie do 2 godzin od zgłoszenia)
B. w razie niemożności usunięcia awarii w trybie natychmiastowym Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Kierownika  Sekcji  Elektrycznej,  Aparatury  Medycznej  i  Sprzętu  lub  Zastępcę
Kierownika tej Sekcji (w Dziale Technicznym Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie) i uzgodni czas naprawy, oraz sposób w jaki awaria zostanie usunięta.

4. Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Zamawiającego – ...........................................................................................
2) ze strony Wykonawcy – .................................................................................................
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§ 7

1. Płatność należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie dokonywana po podpisaniu przez
strony dokumentów stwierdzających wykonanie poszczególnych czynności  w ramach usługi, w
terminie .......... (min. 30 dni) od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu.

2. Wykonawca będzie wystawiał comiesięcznie faktury zgodnie z ust. 1.
3. Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

przez niego na fakturze VAT.
4. Wykonawca  gwarantuje niezmienność ceny usług przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania

umowy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo do waloryzacji  cen po upływie okresu wskazanego w ust. 4 w

oparciu  o  średnioroczny  wskaźnik  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  ogłoszonego  przez
Prezesa GUS w roku poprzedzającym rok w którym następuje waloryzacja.

6. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o zamiarze waloryzacji.
7. Waloryzacja cen zgodna z postanowieniami ust. 5 oraz zmiana stawki VAT wynikająca ze zmiany

przepisów, nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 8

1. Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  okres  36  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy  tj.  od
dnia  .............................r, do dnia....................................

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem
jednomiesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  w  razie  nienależytego  wykonywania  przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności  w przypadku nieprzestrzegania
terminów wykonywania usługi określonych w § 6, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy
do zaniechania uchybień.

3. W  przypadku  powzięcia  wiadomości  o  utracie  lub  ograniczeniu  zdolności  świadczenia  przez
Wykonawcę  usługi,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym.

4. Wykonawca  może  wypowiedzieć  umowę na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  z  zachowaniem
miesięcznego terminu wypowiedzenia w razie nienależytego wykonywania postanowień niniejszej
umowy przez Zamawiającego. 

§ 9

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  podczas  i  w  związku  z
wykonywaniem usługi.

2. W  przypadku  niewykonania,  albo  nienależytego  lub  nieterminowego  wykonania  usługi,  w
szczególności  w  przypadku  naruszenia  terminów  określonych  w  §  6,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20 % wartości  faktury,  o  jakiej  mowa w § 7,  z
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność uzasadniająca naliczenie
kary umownej.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o
której  mowa w § 4 ust.  2 umowy,  w przypadku rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wartość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Załącznikiem  do  niniejszej  umowy  jest  polisa  ubezpieczeniowa  obejmująca  swym  zakresem
przedmiot zamówienia określony w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  ubezpieczenia  przez  cały  okres  obowiązywania
umowy.

3. W przypadku  wygaśnięcia  polisy  ubezpieczeniowej  przed  okresem określonym w §  8  ust.  1
umowy,  Wykonawca  niezwłocznie  doręczy  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  kopię
nowej polisy.

§ 11

Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie
bez uprzedniej  zgody  Zamawiającego  na dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że  powyższe
dotyczy także przeniesienia wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego
w drodze cesji, faktoringu lub innej umowy o podobnym skutku.
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§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-
teresie 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.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-
nego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku Vat.

§ 14

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.

§ 15

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego a jeden dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do umowy o świadczenie usług z dnia ......................... 

Zakres czynności i obowiązków  :

1. Całodobowy  nadzór  nad  pracą  urządzeń  i  instalacji  klimatyzacyjnych,  wentylacyjnych,
chłodniczych, grzewczych, elektrycznych i AKPiA.

2. Regulacje oraz usuwanie drobnych usterek w trybie natychmiastowym, zapewniającym ciągłą
pracę urządzeń.

3. Obsługa  mediów  grzewczych  i  chłodniczych  w  pomieszczeniach  technicznych
( maszynowniach ).

4. W  razie  awarii  jakiegokolwiek  elementu  niemożliwego  do  usunięcia,  niezwłoczne
zabezpieczenie  urządzenia  i  powiadomienie  o  tym  osobie  odpowiedzialnej  w  Dziale
Technicznym Szpitala. 

5. Przedstawienie protokołów z wykonanych czynności ( wymiana filtrów, wykonanych czynności
konserwacyjnych ). W protokołach z wykonanych przeglądów okresowych agregatów wody
lodowej  oraz  agregatów  klimatyzacyjnych  zawarte  muszą  być  dane  z  pomiarów  prądów,
napięć i ciśnień.

6. Wykonywanie raz w roku (w drugim kwartale) pomiarów krotności wymiany powietrza wraz z
regulacją  w  pomieszczeniach  objętych  wentylacją  mechaniczną  wywiewno  –  nawiewną  i
dostarczenie protokołów pomiarów osobie odpowiedzialnej w Dziale Technicznym Szpitala. 

7. Wykonywanie  drobnych  napraw  polegających  na  wymianie    łożysk  kulkowych,  pasków
klinowych,  osłon,  przepustów  kablowych,  śrub,  podkładek,  zaworów  kulowych,  zaworów
zwrotnych). 

8. Wykonawca zapewni utylizację filtrów wstępnych i absolutnych oraz wszelkich innych części
oraz materiałów eksploatacyjnych podlegających utylizacji lub recyklingowi.

Zakres czynności konserwacyjnych i obsługi poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych:

I.  Układy wentylacji mechanicznej:
1. Próba szczelności układów chłodnic i nagrzewnic.
2. Regulacja układów chłodnic i nagrzewnic.
3. Uzupełnianie glikolu ( w miarę konieczności ) w układach chłodnic.
4. Uzupełnienie czynnika chłodniczego w układach klimatyzatorów.
5. Sprawdzenie i regulacja systemów sterowania temperatur i wilgotności oraz kontrola stanu chłodnic
i nagrzewnic.
6. Sprawdzenie elementów układu sterowania.
7. Kontrola stanu styków i zacisków instalacji elektrycznych.
8. Kontrola, sprawdzenie działania i regulacja pomp obiegowych.
9. Regulacja układów nawilżania.
10. Kontrola działania zabezpieczeń ciśnieniowych i termicznych.
11. Kontrola szczelności komór klimatyzacyjnych.
12. Kontrola szczelności odwodnień.
13. Kontrola silników elektrycznych, wentylatorów i pasków klinowych w zespołach klimatyzacyjnych.
14. Kontrola stanu filtrów, w razie zabrudzenia – wymiana.
15. Sprawdzenie prawidłowości działania i regulacja układów AKPiA zgodnie z instrukcjami obsługi.
16. Kontrola czerpni i wyrzutni obejmująca sprawdzenie szczelności, mocowań, czystości i stanu 
zabezpieczeń antykorozyjnych. W razie konieczności czyszczenie i uzupełnienie – obligatoryjnie raz w 
roku.
17. Kontrola przepustnic, w razie potrzeby regulacja i smarowanie.
18. Mycie z kurzu i zabrudzeń nagrzewnic i chłodnic znajdujących się w centralach klimatyzacyjnych. 
19. Mycie środkiem odkażającym wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz centrali i ścian 
wewnętrznych centrali.
20. Wymiana filtrów – wstępnych oraz absolutnych wraz z utylizacją zużytych filtrów.

II.  Agregaty chłodnicze, agregaty wody lodowej:
1. Kontrola stanu lamel chłodnic, w razie konieczności czyszczenie.
2. Kontrola szczelności.
3. Kontrola  temperatur roboczych.
4. Kontrola prądów i ciśnień.
5. Kontrola ilości czynnika chłodniczego i uzupełnienie go w miarę konieczności.
6. Sprawdzenie prawidłowości działania układu AKPiA  zgodnie z instrukcją obsługi.
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III.  Nawilżacze:
1. Kontrola stanu zbiornika ( stan elektrod, ścianek wewnętrznych, poziomu zakamienienia ),
2. Kontrola stanu połączeń elektrycznych,
3. Kontrola stanu połączeń hydraulicznych,
4. Sprawdzenie poprawności działania elektrozaworów,
5. Kontrola nastaw zadanych parametrów.

                             
 

ZAŁĄCZNIK NR 3
do umowy o świadczenie usług z dnia ......................... 
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GRANICE STRON DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Rozdzielnie urządzeń klimatyzacyjnych włącznie.
Rozdzielnia agregatu wody lodowej włącznie .
Rozdzielnia wymiennika para/woda .
Zasilania do w/w rozdzielni pozostają w gestii Szpitala .

GRANICE STRON DLA INSTALACJI WODY LODOWEJ 
Od agregatu wody lodowej do chłodnic w centralach nawiewu .

GRANICE STRON DLA INSTALACJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
Wymiennik para / woda wody technologicznej do nagrzewnic: od wymiennika do nagrzewnic 
w centralach nawiewu (zasilanie i powrót), wraz z wymiennikiem i automatyką .


