
 

 

 

Umowa o świadczenie usług 

Zawarta w dniu ………….r. pomiędzy: 
Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Zgorzelcu 
59-900Zgorzelec 
ul. Lubańska 11-12 
NIP: 615-17-06-942 
reprezentowanym przez: 
Zofię Barczyk 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 

…………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1 
.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 
Wykonaniu i montażu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tablicy pamiątkowej 
inwestycji/projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS -SP ZOZ w 
Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na podstawie 
Umowy o dofinansowanie z 30.12.2016, nr POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885. 

2.  Tablica informacyjna powinna spełniać wymogi określone poniżej: 
a) Wymiary format A3 
b) Wykonana z płyty kompozytowej: Dibond o grubości min. o gr. 3 mm +/- 1 mm.  
c)  Druk w kolorach zgodnie załącznikiem nr 2 do oferty oraz „Księgą identyfikacji 

wizualnej”dostępnej na stronie  
:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-
2020Grudzien2016.pdf; http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-443-
informacja_i_promocja.html  

d) Tablica musi być montowana do ściany. 
e) Projekt musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

3. Przy przygotowaniu przedmiotu umowy Wykonawca powinien opierać się na wymogach 
zawartych w „Księdze identyfikacji wizualnej” dostępnej na stronie 
:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-
2020Grudzien2016.pdf;http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-443-
informacja_i_promocja.html 
 

 
§ 2 

Termin realizacji usługi wymienionej w § 1 do 30.09.2018r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że  

1) posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do realizacji 
przedmiotowej umowy, 

2) wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego 
charakteru wykonywania przez niego działalności w ilości oraz zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym z dnia 14.09.2018 

3)  r. 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 

http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-443-informacja_i_promocja.html
http://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-443-informacja_i_promocja.html


 

 

 

4) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które 
mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się: 
1) uwzględniać sugestie Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania, 
2) do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 

udzielać ustnych lub pisemnych informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie 
zaawansowania realizacji zlecenia. 

 
§ 4 

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie 
……………………… brutto zł.(słownie:………………. ……………).  

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne do 14 dni  po 
otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki. 
2. Jeżeli zwłoka w wykonywaniu zamówienia przekroczy 10 dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od zawartej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 30% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
 

§ 7 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 
§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Zamawiający 

Wykonawca 
 

 


