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PROJEKT 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu …………………….  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Dyrektora Elżbietę Czeszewską 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

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

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

NIP ……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

…………………………………………..   zwanym w treści umowy Wykonawcą  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 75-720 Koszalin 

ul. Szpitalna 2 dokumentację projektową na przystosowanie budynków A, B, C, do potrzeb 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego PPOŻ w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa  

i zalecenia zawarte w opinii pożarowej oraz protokole ustaleń z czynności kontrolno - 

rozpoznawczych do potrzeb wykonawczych. 

2. Wykonawca przekaże dokumentację projektową w formie papierowej oraz w formie 

edytowalnej elektronicznej.  

3. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał 

się z lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do 

standardu oraz jakości wykonania, a także dokonał szczegółowej wizji i przeglądu obiektu. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego podczas wykonywania przedmiotu umowy jest 

……………….., tel. kom. …………………………………... 

5. Przedstawicielem Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu umowy jest 

…………………………. tel. ………………………………. 

§ 2 

1. Wykonawca przekaże dokumentację w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania 

umowy w kolejności: budynki A, B i C. 

2. Terminy nie uwzględniają niezależnych od Wykonawcy przesunięć terminu spowodowane 

nieudostępnieniem pomieszczeń do oględzin.  

§ 3 

1. Podstawą do opracowania przedmiotu umowy są pomiary z natury i wszelkie materiały 

udostępnione przez Zamawiającego tj. aktualna inwentaryzacja budowlana w wersji 

elektronicznej, które usprawnią proces przygotowywania dokumentacji projektowej.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem 

Zamawiającego oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonana dokumentacja 

budowlana budynków będzie uwzględniała rozkład pomieszczeń, podstawowe elementy 

wyposażenia instalacyjnego i wysokość pomieszczeń. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot umowy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz edytowalnej wersji 

cyfrowej (z rozszerzeniem dwg na płycie DVD). 

4. Prace wykonywane będą za pomocą licencjonowanego oprogramowania nr seryjny: 

……….…. 

§ 4 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w sprawie przyjęcia dokumentacji 

w terminie 7 dni od jej przedłożenia. Po upływie tego terminu dokumentacja projektowa 

uznana będzie za przyjętą bez zastrzeżeń. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w formie protokołów zdawczo – 

odbiorczych. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie w 

wysokości netto …………………. złotych + VAT; brutto ……………… złotych. 

2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

nr ………………………………………….  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i 

muszą być akceptowane przez obie strony umowy.  

 

§ 9 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

  

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY: 


