
       Załącznik nr 2 do Zapytania  
 

(Projekt umowy) 
UMOWA Nr  MSPR.ZO…/…/2019 

zawarta dnia ………………… roku w Gdyni 
pomiędzy: 
Miejską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ , ul. Żwirki i Wigury 14, kod 81-394 Gdynia 
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000011428, NIP 5861986956, REGON 190502151 (zwanym dalej Zamawiającym ), którą 
reprezentuje:  
Beata Pająk–Michalik   – Dyrektor 
dalej występujący jako „Zamawiający” lub Strona 
a 
…………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………., z 
siedzibą w ……. przy ul. ……….., kod ………………, REGON ………………., NIP ………………,  
dalej występujący jako „Wykonawca” lub Strona 
łącznie zwani Stronami.  
 
Umowa została zawarta bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowo malarskich w budynku Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14  
w związku ze szkodą jaka została wyrządzona,  w wyniku awarii sieci wodociągowej. 

2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy określającymi jej zakres rzeczowy jest załączony 
przedmiot robót wykazany przez przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego  STU Ergo 
Hestia S.A. , który został zapisany  w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz 
do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do realizacji zadania. W zakresie 
realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do zabezpieczenia i 
oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami 
oraz uporządkowania pomieszczeń po wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania umowy 
1. Termin wykonania umowy Strony ustalają:  

a) termin rozpoczęcia robót – najpóźniej po dwóch dniach kalendarzowych od dnia zawarcia  
umowy, 

b) termin zakończenia robót –najpóźniej do 31 stycznia 2020r. 
2. Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac remontowych  

w dniu podpisania niniejszej umowy. Z czynności przekazania terenu prac remontowych 
sporządzony zostanie protokół przejęcia terenu podpisany przez strony. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren prac remontowych z chwilą podpisania protokołu. 

3. Za termin wykonania umowy uznaje się zakończenie wszystkich prac remontowych określonych w 
umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu 
i podpisanie przez obie strony protokołu końcowego,  
o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Termin określony w ust. 1 pkt b) może ulec zmianie tylko w przypadku:  
a) wystąpienia prac nieprzewidzianych, koniecznych do wykonania, 
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
c) z powodu siły wyższej. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 



1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność od chwili przejęcia terenu na którym odbywają się 
prace remontowe, w szczególności za stan bezpieczeństwa w obrębie prowadzonych prac oraz za 
skutki ewentualnego nieprzestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
a) prowadzić prace w sposób zapewniający niezakłócone funkcjonowanie budynku w SPZOZ 

Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,  
b) utrzymywać porządek na terenie prac remontowych, 
c) utrzymywać teren prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
d) składować zbędne materiały, odpady, śmieci itp. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

oraz cyklicznie je wywozić. Wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za naruszenie przez 
Wykonawcę obowiązujących norm i przepisów dotyczących składowania i utylizacji odpadów 
oraz o ochronie środowiska, 

e) bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych do uporządkowania terenu, do stanu sprzed 
rozpoczęcia inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kompetencje oraz wszelkie wymagane 
prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
Odbiór robót 

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie Strony protokół końcowy. 
1) Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
2) Data podpisania protokołu końcowego rozpoczyna bieg gwarancji. 
3) Odbioru prac remontowych dokonują wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w 

obecności Wykonawcy. 
2. Wykonawca do chwili podpisania protokołu końcowego odbioru prac remontowych ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie prac remontowych. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem to Zamawiający zażąda demontażu i ponownego montażu przedmiotu 
umowy wolnego od wad - bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, w uzgodnionych terminach, 
Zamawiający - niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie - ma prawo zlecić 
osobom trzecim usunięcie wad oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy przysługuje łączne ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto (słownie: ……………………00/100). 
2. W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie  oferty, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
4. Termin zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie lub nieprawidłowy sposób skalkulowania wysokości kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1, nawet, gdy koszty te wzrosną w trakcie jej realizacji. 

6. Za datę zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 
 

 



§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i w 
wysokościach:  

a) za niedotrzymanie terminów, określonych  w umowie, w wysokości 0,5% wartości umowy 
brutto za każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 1a 
w terminie 7 dni od daty wezwania do jej zapłacenia, co jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1.  

3. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania uzupełniającego w wysokości 
przewyższającej kary umowne. 

4. Strony umowy postanawiają, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 
50% wartości brutto umowy. 

 
§ 7 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót. 
2. Jeżeli na poszczególne elementy przedmiotu umowy obowiązuje gwarancja producenta na okres 

dłuższy niż określony w ust.1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 
gwarancji udzielonej przez producenta. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 1 z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 
i przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1332, ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, ofertą i ewentualnymi 
zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi pisemnie z Wykonawcą w czasie realizacji zadania. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów własnych Wykonawcy dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

3. Użyte przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy materiały, muszą być fabrycznie nowe, 
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty 
lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt a niniejszej umowy 
lub opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 7 dni 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. pkt b niniejszej umowy lub zaprzestał realizacji 
umowy przez okres dłuższy niż 5 dni. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne określone w § 6 ust. 1 pkt b). 
 

§ 10 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

1) nakazania przerwania prac wykonywanych przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przepisów ochrony pracy, w sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób realizujących przedmiot umowy lub osób znajdujących się 
na terenie nieruchomości przy Żwirki i Wigury 14, Gdynia. Wykonawca ponosi ponadto pełną 
odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy. 

2) wykonania zastępczego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę. Wykonanie zastępcze nastąpi na koszt Wykonawcy. 

  
 
 



§ 11 
Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy wyznacza się: 

• ze strony Zamawiającego: Gabriela Siwecka tel. 791 087 137,  
adres e-mail: g.siwecka@pogotowie.gdynia.pl 

• ze strony Wykonawcy: …………, tel. ……………., adres e-mail: ……………….  
 

§ 12 
1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd 

powszechny w Gdyni. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
…………………………………… ………………………………. 
    (podpis Zamawiającego)       (podpis Wykonawcy) 
 
 
Załączniki: 
1) Zakres rzeczowy- załącznik nr 1 
2) Oferta wykonawcy – załącznik nr 2 
3) Protokół przejęcia terenu prac remontowych- załącznik nr 3 
4) Protokół końcowy- załącznik nr 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Załącznik nr 3 do umowy nr ….............................. 

 
Protokół przejęcia terenu prac remontowych 

 
Spisany w dniu…….……....w Gdyni w sprawie przekazania terenu prac remontowych  
dla wykonania robót: 
„wykonanie prac remontowo malarskich  w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni   
  SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14”. 
 
Przedmiot umowy obejmuje: 

• ………............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
SP ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14” 
 
Wykonawca: 
 
……......................................................................................................................................................... 
 
Strona przekazująca: 
 

1. ……................................................................................................- ................................................. 
( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
Strona przyjmująca: 
 
1. ……………………........................................................................... - ................................................ 

     ( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
  
 
W wyniku protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę od Inwestora terenu budowy, Wykonawca ponosi 
do chwili odbioru odpowiedzialność za szkody wynikłe na przejętym terenie.  Wykonawca zabezpieczy 
teren prac remontowych oraz skład materiałów, tak by nie stanowiły one zagrożenia. Wykonawca 
zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i PPOŻ. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

1. ............................................................................................... 
 
 

       2. ................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 4 do umowy nr ……...........  
 

Protokół końcowy 
  
sporządzony w Gdyni, dnia ................2020 roku w sprawie odbioru robót wykonanych przez 
……........................................................................................................................................................... 
w obiekcie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP  ZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14,  na  
 
podstawie umowy nr …................................................................  z dnia .................................. . 
 
Komisja odbioru Zamawiającego w składzie: 
 
1. ………....................................................................................- ....................................................... 
                                ( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
 
2. .............................................................................................. - ....................................................... 

             ( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: 
 
1. ................................................................................................ - ..................................................... 

.     ( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
2. ................................................................................................ - ...................................................... 

     ( imię i nazwisko)  ( Zajmowane stanowisko) 

 
 

1. Roboty wykonane zostały zgodnie/ niezgodnie z zawartą umową. 
2. Roboty rozpoczęto dnia ............................................... zakończono dnia ........................................ 

  
Komisja postanowiła: 
1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem 

użytkownikowi. 
 
Zastrzeżenia i uwagi Komisji: 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego 
protokołu. 
 
 
Podpisy: 

I. Członkowie Komisji: 
 

1. ............................................................................................... 
2. .............................................................................................. 

 
II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 

 
 


