
Załącznik nr 24 do Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją 
Zarządzenie Nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r. 

 

PROJEKT UMOWY NR DZp.380.2.2.2018.DGt.126 
 

 

zawarta w dniu .................................. roku, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalem dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, 

NIP 642-25-99-502, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod 

numerem KRS 0000057601 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala - Andrzeja Krawczyka 

zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a: 
 

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą:  ..............................................................................................................................................  

(NIP: …………………………, REGON: …………………………) 
 

reprezentowanym/ą przez: 

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

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

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 

1. W wyniku zapytania ofertowego z ogłoszeniem został wyłoniony Wykonawca do 

realizacji zadania pn. „Operator kotłowni w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku.” 
 

§ 2 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi operatora kotłowni  

w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  usługi, każdego dnia miesiąca, w godzinach 

od 6:00 do 6:00 (maksymalnie 12 godzin na dobę na osobę) wg potrzeb Zamawiającego  

i zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami obsługi kotłowni. 

 

§ 3 

1. Do zakresu obowiązków operatora kotłowni należą w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłową pracą kotłowni tj. kontrolowanie parametrów pracy kotłów, 

wymienników ciepła oraz pozostałych urządzeń koniecznych do produkcji i dystrybucji 

ciepła,  

2) wykonywanie niezbędnych przełączeń i regulacji w celu zapewnienia optymalnych 

warunków eksploatacji, 

3) zgłaszanie do działu gospodarczo – technicznego problemów i występujących 

nieprawidłowości, 



4) występowanie z wnioskami o niezbędne przeglądy oraz materiały eksploatacyjne. 
 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

niezbędne do należytego wykonania usług objętych umową. 

2. Usługa, o której mowa w §1 i §2 umowy, wykonywana będzie przez Wykonawcę  

z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz zasadami obsługi 

kotłowni w Szpitalu. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług, ani poszczególnych czynności 

osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia 

wykonania usługi osobom trzecim osoby te muszą spełniać warunki, o których mowa  

w ust. 1, 2, 6, 7, 8 niniejszego paragrafu. Odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy ponosić będzie zawsze Wykonawca. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu oddanym mu do 

użytkowania wyrządzone wskutek działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem 

umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego uzyskane  

w związku lub przy okazji realizowania umowy będzie traktował jako poufne i nie 

wykorzysta ich, ani w czasie obowiązywania umowy, ani po upływie okresu jej 

obowiązywania w żadnym innym celu poza należytym wykonaniem umowy. 

6. Wykonawca oświadcza dodatkowo, że jego stan zdrowia umożliwia mu właściwą 

realizację przedmiotu umowy a także, że znane są mu przepisy BHP konieczne do 

bezpiecznego jej wykonywania  i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji 

umowy. Koszty związane z realizacją tego zapisu  obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poddać instruktażowi stanowiskowemu w zakresie BHP, 

przepisów p/poż, profilaktyki zakażeń w celu zapoznania się z zagrożeniami mogącymi 

wystąpić przy wykonywaniu usługi. 

8. Wykonawca w trakcie wykonywania  usług wynikających z umowy ponosi pełną 

odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów w skutek winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

9. Wykonawca zapewnia o stałej i pełnej gotowości do realizacji przedmiotu umowy. 

10. W czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest spełniać wszystkie 

zalecenia Zamawiającego niezbędne dla właściwej realizacji umowy, z zachowaniem 

wymogów obowiązujących przepisów prawa . 

 

§ 5 

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy na czas wykonywania umowy sprzęt, środki  

i materiały niezbędne do wykonania umowy. 

2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy wymagane środki ochrony indywidualnej na czas 

realizacji umowy. 
 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego ewidencjonowania na piśmie liczby 

godzin i wykonanych czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca przedkłada do zatwierdzenia 

Kierownikowi działu gospodarczo- technicznego. 

3. W razie wątpliwości odnoszących się do przepracowanych godzin i wykonanych 

czynności  wskazanych przez Wykonawcę w fakturze lub rachunku oraz w zestawieniu,  

o którym mowa w ust.1 powyżej, Zamawiający niezwłocznie skontaktuje się z nim w celu 

ich wyjaśnienia. 



 
 

§ 7 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości 

……………PLN brutto (zakładana maksymalna ilość godzin w miesiącu x ilość miesięcy 

x cena brutto za godzinę) brutto (słownie:………………. 00/100), w tym: za każdą 

godzinę wykonywania usługi w godzinach od godz. 6:00 do 6:00 następnego dnia  

w zależności od potrzeb Zamawiającego (maksymalnie 12h na dobę na osobę)  

w wysokości …………. zł brutto. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności 

gospodarczej  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od 

osób fizycznych i koszt składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 

zgodnie z obowiązujący przepisami (dotyczy osoby nieprowadzącej działalności 

fizycznej). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w czasie obowiązywania 

umowy, w razie nieprzewidzianego zwiększonego lub zmniejszonego nakładu pracy 

Wykonawcy, na podstawie obustronnych ustaleń Stron. 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest doręczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowej/go wystawionej/go faktury lub rachunku (pod względem 

merytorycznym i formalnym) oraz zestawień dotyczących realizacji przedmiotu umowy 

(tj. zestawienia Wykonawcy usługi w poszczególnych dniach miesiąca), stanowiących 

załącznik do umowy, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 

5. Fakturę lub rachunek należy dostarczyć do 5 –tego dnia po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty za wykonanie usługi objętej 

umową przekazując ją do wypłaty w Kasie Szpitala lub na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy do 30 dni po okresie rozliczeniowym. 

 

§ 8 

Umowa została zawarta na okres od dnia 1.05.2018 r.  do dnia 30 kwietnia 2019 r. lub do 

wyczerpania kwoty maksymalnej określonej w §7 umowy przewidzianej na całą usługę 

niezależnie od liczby zawartych umów na przedmiotową usługę, z możliwością jej 

wcześniejszego wypowiedzenia: 

1) na zasadzie porozumienia Stron, 

2) przez Wykonawcę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, 

3) przez Zamawiającego z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, 

4) w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania 

umowy.  

 

§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z umowy. 

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody podmiotu 

tworzącego Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). 
 

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, 

związanych z nim stosunkiem pracy lub innym stosunkiem cywilnoprawnym, które 

spowodowały bądź przyczyniły się do spowodowania szkody po stronie Zamawiającego 



lub naraziły go na powstanie takiej szkody, wskutek nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

 

 

§ 11 

 

1. W razie spowodowania szkody w związku z realizacją umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionych przez Zamawiającego strat. 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne 

szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług będących 

przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto 

umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, przez cały okres jej obowiązywania. 

4. Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiadającej co najmniej warunkom określonym w ust. 3 powyżej, niezwłocznie - na 

każde żądanie Zamawiającego. 
 

§ 12 

1.  Strony zgodnie oświadczają, iż mają pełną świadomość rodzaju łączącego je stosunku 

prawnego a umowa realizuje ich wolę zawarcia umowy cywilnej. 

2.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy KC oraz inne 

znajdujące zastosowanie przepisy prawa powszechnego. 

3.  Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 
 

§ 13 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jedynym dla każdej 

ze Stron. 

2. Podpisujący umowę oświadczają, że są uprawnieni do reprezentacji Stron, w imieniu 

których występują, a zawarcie umowy mieści się w zakresie ich uprawnień oraz 

oświadczają, iż ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z ewentualnego 

działania bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. 
 

 

Zamawiający Wykonawca 
 

 

 

……………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

 
Załączniki do umowy: 

1. Zestawienie Wykonawcy usługi w poszczególnych dniach miesiąca. 

 
 
 
 
 
 


