
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 specyfikacji

UM O W A DO S T A W Y
( P R O J E K T )

 Nr Rej. …......................

zawarta w dniu ......................... 2015 r. w Krakowie, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 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” w imieniu i na rzecz którego działa:
...........................................................................................
...........................................................................................
a
..............................................................................
wpisaną  do  Rejestru  ..................................................................  prowadzonego  przez  ........................  pod
numerem .......................................,  NIP:............................,  REGON:..................................  zwaną w dalszej
treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

Zawarcie  umowy  następuje  w  wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  na „Zaprojektowanie,
wizualizacja, wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
Szpitalu  Specjalistycznym m. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (ZP 1/2015) po przeprowadzeniu
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013, poz. 907 ze zm.).

§ 1 

1. Przedmiotem umowy zwanym dalej meblami gotowymi/ meblami zaprojektowanymi jest:
a)  wykonanie projektu  mebli,  które będą stanowić wyposażenie Oddziału Anestezjologii  i Intensywnej
Terapii  oraz wizualizacji  ich wyglądu i  posadowienia  - piętro  I budynku F i  poddasza budynku F i  F1
budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
b)  wykonanie,  dostawa  i  montaż  mebli  –  według  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu  i
zatwierdzonej  przez Zamawiającego wizualizacji  wyglądu i posadowienia piętro I budynku F i poddasza
budynku F i F1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt a) i b) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  czerwca  2012  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012  poz.
739) w terminie do dnia …...........................................2015 r. 
3. Integralną częścią umowy jest  oferta Wykonawcy z dnia …................. .
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§ 2 

1.  Wykonawca  wykona  projekt  mebli  i  wizualizację  ich  posadowienia  opartą  o  założenia  wynikające  z
posiadanego  przez  Zamawiającego  projektu  architektoniczno-  budowlanego  Oddziału  Anestezjologii  i
Intensywnej  Terapii  –  część  architektoniczno  –  budowlana,  obrazującą  posadowienie  i  wymiary
wyposażenia i mebli gotowych pierwszego pietra oraz poddasza.
2.  Projekt  zawierać  będzie  część opisową  obejmującą  zwymiarowanie  poszczególnych  mebli  gotowych,
krótką  ich  charakterystykę  (np.  ilość  szuflad,  półek,  kierunek  otwarcia  drzwiczek  meblowych  itp.)
wskazanie miejsca i posadowienia oraz opis materiału, z którego zostaną wykonane. 
3.  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  wykonania  w terminie  do 7 dni  roboczych od dnia  podpisania
umowy projektu mebli gotowych, w formie elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, i w
terminie do kolejnych 7 dni roboczych doprowadzi do uzgodnienia i zatwierdzenia projektu ostatecznego z
przedstawicielami  Zamawiającego,   tj.:  przedstawicielem Działu  Technicznego,  Kierującym  Oddziałem
Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii,  Pielęgniarką  Oddziałową  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej
Terapii, oraz Pielęgniarką Epidemiologiczną.
4. Z czynności, o których mowa  ust. 3 Wykonawca i Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy 
w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 3

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  właściwości  dostarczanych  mebli  gotowych/mebli  zaprojektowanych  są
zgodne z Ofertą, projektem oraz z SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone:
-  meble gotowe - są fabrycznie nowe, bez wcześniejszej eksploatacji wolne od wszelkich wad, i nie mogą
być przedmiotem praw osób trzecich, 
-  meble  zaprojektowane,  są  odpowiedniej  jakości  i  funkcjonalności,  wolne  od  wad  fizycznych,  a  w
szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych oraz, że spełniają warunki użytkowe do
stosowania w podmiotach leczniczych. 
3.  Wykonawca  potwierdza,  że  zastosowane  materiały  odpowiadają,  co  do  jakości  wymogom wyrobów
przeznaczonych  do stosowania w podmiotach leczniczych,  Blokach Operacyjnych i Oddziałach IOM oraz
są dopuszczone do użytku. 

§ 4

1. Meble gotowe/meble zaprojektowane oraz elementy do montażu,  zostaną dostarczone sukcesywnie do
miejsca montażu transportem własnym Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.  Wykonawca zobowiązuje  się  do wywozu transportem własnym opakowań po dostarczonych meblach
gotowych/meblach zaprojektowanych oraz elementach do montażu.  
3. Meble  gotowe/meble  zaprojektowane  będą  zamontowane  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez

Zamawiającego projektem,  o którym mowa § 2. 
4. Za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu, rozładunku oraz montażu /mebli zaprojektowanych
całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5.  Wszelkie  szkody  w  Oddziale  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii   powstałe  podczas  realizacji
przedmiotu umowy podlegają usunięciu przez Wykonawcę na jego koszt.
6.  Z  czynności  wykonania  projektu  mebli,  uzgodnienia  wizualizacji,  zatwierdzenia  i  odbioru  projektu,
dostawy,  montażu,  odbioru  końcowego  mebli  gotowych/mebli  zaprojektowanych,  sporządzony  zostanie
protokół  końcowy,  podpisany  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron  w  dwóch  egzemplarzach,  po
jednym dla każdej  ze stron,  przy czym ze strony Zamawiającego będą to  osoby wskazane w  §  2 ust.  4
umowy.
7. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za prawidłową realizację niniejszej umowy jest

Kierownik Sekcji Zaopatrzeniowo – Gospodarczej : ………………tel. …....................................
8. Osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy jest: …………………tel. ….......................................................
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§ 5

1. Wartość  przedmiotu  umowy  w  dniu  jej  zawarcia  wynosi  bez  uwzględniania  podatku
VAT .......................... (słownie:......................................................................................................).

2. Wartość  przedmiotu  umowy  w  dniu  jej  zawarcia  wynosi  z  uwzględnieniem  podatku
VAT  ..........................  (słownie:......................................................................................................) w  tym
podatek VAT …..% w kwocie ………. zł (słownie: ………………………….................. ).

3. Cena określona w ust.  2 jest  ryczałtowa i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu
mebli  ich  wizualizacją,   dostawą,  opakowaniem,  transportem,  ubezpieczeniem,  wniesieniem,
rozpakowaniem, montażem, ustawieniem mebli gotowych/mebli zaprojektowanych, wywozem opakowań
i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy mebli gotowych/mebli
zaprojektowanych,  która  zostanie  potwierdzona  przez  Kierującego  Oddziałem  Anestezjologii  i
Intensywnej Terapii Zamawiającego.

5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od
daty otrzymania faktury.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że :
1) Wycenił wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
2) Następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową .................... powierzy 
podwykonawcom....................; pozostałą część zamówienia wykona osobiście.
2.  Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  cywilną  za  straty  i  szkody  powstałe  w  związku  z
wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem
działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble gotowe/meble zaprojektowane  wraz z dokumentami 
gwarancyjnymi.
2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczanych mebli/mebli zaprojektowanych, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- odmowa odbioru dostawy,
- dostawa mebli  gotowych/mebli  zaprojektowanych wolnych od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na :
- dostarczone i zamontowane meble gotowe/meble zaprojektowane …................ (min. 24) miesięcznej, 
- blaty „corian” …...................(min. 60) miesięcy,
 regały ze stali nierdzewnej i szafki ze stali nierdzewnej …...................(min. 60) miesięcy,
 pozostałe meble …................ (min. 24) miesięcznej. 

Okresy gwarancji liczone będą od daty podpisania przez Zamawiającego protokółu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca przekaże Pielęgniarce Oddziałowej  Oddziału  Anestezjologii  i  Intensywnej  Terapii,  wszelkie
dokumenty  gwarancyjne oraz wszelkie, atesty, certyfikaty, świadectwa.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu

rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady,  Wykonawca zobowiązuje się do

niezwłocznej  jej  naprawy  w  miejscu  dostarczenia  nie  później  niż  w  terminie  3  dni  roboczych  od
momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego w osobie, o której mowa § 4 ust. 8,  telefonicznie pod. Nr
tel. ….............................., faksem,..................................... e-mailem …...............................................
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§ 9

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w wysokości  5  % ceny całkowitej
podanej  w  ofercie  wskazanej  w  §  5  ust.  2,  tj.  w  kwocie  ............................ zł
(słownie: .....................................................), w  sposób  zgodny  z  art. 148 ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości  kwotę  w  wysokości  30%  wysokości  zabezpieczenia,
tj. ................................ zł (słownie: .....................................................).

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiących w przedmiocie w chwili  odbioru  zostanie zwrócona nie później  niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi.

§ 10

1. Strony   ustalają   odpowiedzialność   za   niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   umowy   w
formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% brutto wartości przedmiotu umowy, o której  mowa w  § 5 ust. 2 w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 1 % brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 5 ust. 2 za każdy dzień
zwłoki licząc od wymaganego w § 1 ust.  3,  § 2,  § 8 ust. 3   terminu realizacji.

c) w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 5 ust. 2 , za każdy dzień zwłoki w
przypadku nieprzeprowadzania naprawy  określonej w §  7 ust. 2.

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
3.  Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 11

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty,

dotyczących:
a) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy
b) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy

§ 12

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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1.  Prawa i  obowiązki  wynikające  z niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby trzecie  bez
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.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści
ust. 1.
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§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 

§ 15

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16

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

        WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:     
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