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UMOWA Nr  DT-2220-3/2020 PROJEKT      

          

zawarta w dniu  …………….  pomiędzy  

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PUM przy  
ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin 
NIP: 852-22-11-119   REGON: 000288892 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - dr n. med. Konrada Jarosza 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a       

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
W oparciu o ofertę z dnia ………………. r. Szpital zamawia u Wykonawcy 

opracowanie projektu koncepcyjnego. 

Z uwagi na fakt, iż zamówienie to nie przekracza wyrażonej w złotych polskich 

równowartości 30 000 Euro, a zatem nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, strony zawarły umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania 

pn.: 

”Rozbudowa Budynku Głównego szpitala na potrzeby Centrum 

Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, wraz z remontem i przebudową 
Kliniki Neurologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii 
Interwencyjnej  SPSK 1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”  

1. Zakres prac projektowych obejmuje: 

a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczną dla potrzeb projektowych, 

b) wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na bazie wykonanej 

inwentaryzacji architektonicznej, 

c) szacunkowe zestawienie kosztów opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na bazie wykonanej koncepcji, 

d) oszacowanie i zestawienie kosztów rozbudowy ( nowy budynek z 

łącznikiem ) oraz przebudowy i remontu pomieszczeń Kliniki 
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Neurologii, a także przebudowy i remontu pomieszczeń Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. 

2. W skład projektu koncepcyjnego wchodzi: 

a) część opisowa, 

b) część rysunkowa, 

3. Koncepcje rozwiązań funkcjonalno-użytkowych we wstępnej fazie  

projektowej wymagać będą uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny sporządzony w  wersji 

papierowej w 3-egz. i elektronicznej pliki w formacie PDF i DWG w 1-egz. 

na płycie CD,  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku możliwości otwarcia 

dokumentacji elektronicznej na dysponowanym oprogramowaniu, taka 

dokumentacja zostanie zwrócona do Projektanta w celu niezwłocznego 

poprawienia dokumentacji i zapisania jej w odpowiednim formacie i wersji 

programu. 

§ 2 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty  ………………. PLN 

(słownie: …………………………………………………………………….) 

+ obowiązująca stawka podatku VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę 

obciążenia rachunku Zamawiającego 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności 

wynagrodzenie za przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do utworów inkorporowanych w dokumentacji 

projektowej (jeżeli w dokumentacji takie się pojawią) z prawem do 

wykorzystywania tej dokumentacji i tych praw do: 

a) utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 

c) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy dokumentacji, 

d) rozpowszechnienie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz 

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) wielokrotnego użycia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za 

przeniesienie na Zamawiającego praw własności do nośników treści 

intelektualnych. 

5. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy 

osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

 



WM/KJ  Strona 3 z 4 

Umowa DT-2220-3/2020 – Rozbudowa budynku głównego na potrzeby CILUM 

§ 3 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy bądź też opóźnień w płatnościach na rzecz Wykonawcy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 

2. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 niniejszej umowy. 

b) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 niniejszej umowy. 

c) Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej umowy, chyba 

że zwłoka wynika z winy Zamawiającego o czym Wykonawca 

zawiadomił uprzednio na piśmie. 

d) Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 niniejszej umowy, 

3. Kary umowne należą się Zamawiającemu i Wykonawcy bez względu na fakt 

poniesienia szkody. Zamawiający i Wykonawca zachowuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 4 
Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy.  

2. Zadanie określone w zakresie prac projektowych – punkt 1 lit. d, należy 

wykonać i przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania 

umowy. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca i osoby występujące w jego imieniu zobowiązują się do nie 

ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego. 

2. Na Wykonawcy spoczywają obowiązki projektanta określone w ustawie z 

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z 

późniejszymi zmianami). 

3. Projekt koncepcyjny i zawarte w nim rozwiązania muszą być zgodny z 

aktualnymi na czas sporządzenia dokumentacji przepisami Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakimi 
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powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 

i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. z 2019,   poz. 1065 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 6 
Nadzór umowy 

1. Zamawiający upoważnia następujących pracowników Szpitala do stałego 

nadzoru nad realizacją postanowień zawartej umowy: 

a) Ireneusz Karpeta  – Kier. Działu Technicznego, tel.091 425 3049 

b) Dariusz Hawrylczuk – Główny Energetyk, tel 091 425 3053 

c) Wiesław Michalski – Specjalista ds. budowlanych, tel. 091 425 3052 

d) Marta Majewska – Specjalista ds. Technicznych, tel. 091 425 3064 

e) Weronika Małecka – Specjalista ds. budowlanych, tel. 091 425 3052 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy są: 

a) ……………………………………… ,    tel. ……………………………, 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie w siedzibie 

Zamawiającego, w obecności przedstawicieli obu stron. 

4. Do dokonywania akceptacji, uzgodnień i odbioru przedmiotu zamówienia 

niniejszej umowy Zamawiający upoważnia: 

a) Zbigniewa Najmowicza 

b) Ireneusza Karpetę 

c) Dariusz Hawrylczuk 

d) Wiesława Michalskiego 

e) Weronikę Małecką 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz  Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  

jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

 
 
Zamawiający:        Wykonawca: 



Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Nr 15/2019 Dyrektora SPSK Nr 1 PUM  

z dnia 23.05.2019 r. 

 

 

Formularz oferty 

na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 € 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn: 

 

”Rozbudowa Budynku Głównego szpitala na potrzeby Centrum Interwencyjnego 

Leczenia Udarów Mózgu, wraz z remontem i przebudową Kliniki Neurologii oraz 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej  SPSK 1 PUM przy ul. Unii 

Lubelskiej nr 1 w Szczecinie”  

 

III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ………………………………… 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto              

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

zł brutto),  

w tym: 

a) Cena netto: …………………………… zł 

słownie netto: ………………………………………………………………………………………..zł 

b) podatek VAT: ………………………… 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia:  40 dni kalendarzowych od dnia 

                                                 podpisania umowy  

b) okres gwarancji:   24 miesiące od daty podpisania protokołu 

                                                 odbioru dokumentacji 

c) warunki płatności:    30 dni od dostarczenia faktury z 

                                                  podpisanym protokołem odbioru 

                                                  dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

                                                                                                         

3. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a. …………………………………………… 

b. …………………………………………… 

…………………………………… 

(miejscowość i data) 

………………………………………… 

                                                                                    (pieczęć, podpis Wykonawcy) 










