
UMOWA  

zawarta w dniu …........ w Ropczycach pomiędzy: 

 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce 

z siedzibą w Ropczycach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Regon: 690692118  

NIP: 818-14-29-388. 

reprezentowanym przez: 

 

Tomasza Barana                 -      Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………  –  …………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i należytą starannością prace eksploatacyjne przy urządzeniach 

elektroenergetycznych w zakresie: 

1) konserwacji, remontów, montażu, oraz czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń 

elektroenergetycznych w budynkach Zamawiającego, tj.: 

a) Przychodni  Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54, 

b) Szpitalu Powiatowym i Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, ul Wyspiańskiego 

14,  z wyłączeniem: 

– utrzymania w czystości i sprawności technicznej sieci  elektroenergetycznej (rozdzielnic   

głównych nN, tablic  piętrowych nN, wewnętrznych linii  zasilających), 

– utrzymania w czystości i sprawności technicznej instalacji elektrycznych i urządzeń  

odbiorczych, 

– wymiany zużytych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej (źródeł światła,  

łączników elektrycznych, bezpieczników, wyłączników instalacyjnych, gniazd), 

– okresowej kontroli prawidłowości działania agregatu prądotwórczego i układu SZR, 

– obsługi  agregatu prądotwórczego (ręczne  uruchomienie agregatu i podanie  napięcia  

na rozdzielnicę główna nN, w przypadku awarii układu automatyki SZR, 

– konserwacji i napraw sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego w komórkach    

organizacyjnych, 

– utrzymania  porządku w pomieszczeniach  ruchu elektrycznego. 



2) nadzoru nad pracami eksploatacyjnymi przy urządzeniach elektroenergetycznych w   obiektach 

wymienionych w pkt.1.1, realizowanych przez inne  podmioty na podstawie odrębnych zleceń 

wystawionych przez Zamawiającego. 

2.  Ponadto Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1) podjęcia czynności naprawczych w przypadku zaistnienia awarii instalacji oraz urządzeń 

elektroenergetycznych w obiektach Zamawiającego nie później niż w terminie  

1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego – w formule 24g/dobę oraz  7 dni/tydzień, 

2) wykonania w terminach  określonych przepisami  regulującymi  eksploatację  instalacji  

i urządzeń elektroenergetycznych, pomiarów oporności izolacji,  oporności  uziemień, 

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  zabezpieczeń przepięciowych oraz 

niezbędnych  przeglądów  urządzeń. W obwodach, w które ingerował Wykonawca w celu 

usunięcia awarii lub usterki, a w których naruszono przewód ochrony (zerowy), należy 

kontrolnie wykonać pomiar ochrony przeciwporażeniowej dokumentując go pisemnym 

protokołem, 

3) bieżącej aktualizacji dokumentacji  instalacji elektrycznej w przypadku wprowadzonych zmian 

w instalacji, 

4) bieżącej współpracy z konserwatorem urządzeń technicznych  Zamawiającego oraz  

zewnętrznymi służbami energetycznymi. 

3. Wykonawca  zobowiązuje się   do wykonywania prac  określonych w ust.1 i 2 zgodnie przepisami 

prawa, instrukcją  bezpiecznej  pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz instrukcjami 

eksploatacji urządzeń  elektroenergetycznych, udostępnionymi przez Zamawiającego. 

4. Materiały instalacyjne potrzebne do wykonywaniu czynności wynikających z niniejszej umowy 

zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. 

5. Zakres Umowy nie obejmuje obowiązków leżących po stronie wykonawców instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, 

których dotyczy przedmiot umowy, bez porozumienia się z Zamawiającym. 

§2 

1. Wykonawca wskazuje następujące numery alarmowo-kontaktowe dostępne w formule 24g/dobę 

oraz  7 dni/tydzień: 

• telefon stacjonarny: ………………………………... 

• telefon  komórkowy: ………………………………... 

2. Do wykonywania czynności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany jest kierować 

pracowników legitymujących się grupami kwalifikacyjnymi SEP i odpowiednim przygotowaniem 

zawodowym. 

3. Zamawiający umożliwi stały dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń przez siebie 

użytkowanych, po dostarczeniu listy tych osób wraz z niezbędnymi dokumentami dopuszczającymi 

do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Zamawiający ma prawo żądać od pracowników 

Wykonawcy okazania dowodów osobistych oraz dokumentów wskazanych w zdaniu pierwszym. 

4. Zamawiający  zobowiązuje   się   do  bieżącej  aktualizacji instrukcji   bezpiecznej   pracy przy 

urządzeniach  elektroenergetycznych. 



5. Czynności naprawczo-konserwacyjne i kontrolne każdorazowo będą odnotowywane w Książce 

Konserwacji Bieżącej (książce eksploatacji obiektu). Wpisy będą zawierały czynności, lokalizację, i 

datę. Wpis będzie potwierdzany przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

6. Potwierdzeniem usunięcia awarii, wykonania czynności  kontrolno – pomiarowych  będzie protokół 

potwierdzony przez Zamawiającego. 

 

§3 

1. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia za gotowość do wykonywania umowy 

w wysokości miesięcznej netto……………..zł (słownie: ………… złotych) 

2. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia za godzinę pracy w przypadku 

zaistnienia awarii w wysokości zgodnej z iloczynem ilości godzin i stawki określonej w ofercie 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia za  wykonanie czynności  kontrolno – 

pomiarowych każdego punktu pomiarowego w wysokości netto……………..zł (słownie: 

………… złotych). 

4. Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

5. Podstawą do wystawienia faktur za czynności wskazane w ust. 2 i 3 będą stosowne protokoły 

potwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane w fakturze. 

8. Maksymalna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ………………….. zł brutto . 

 

§4 

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) , 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.  

2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) , 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić różnicy na 

zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar umownych, kary umowne 

Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić w terminie 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego 

wezwania od Zamawiającego. 

 

§5 

1. Każda ze stron umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych 



pracowników oraz osób działających w imieniu Zamawiającego oraz Wykonawcy, oraz takich 

osób, które będą wykonywać czynności niezbędne do realizacji umowy. Przekazywane na 

potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują  w szczególności imię, 

nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres email.  

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony  na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy. 

3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku   z 

wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych  i 

organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie 

z przepisami prawa. 

4. W oparciu o podane dane osobowe osób, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

5. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące umowy, o których mowa w 

ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.  

§6 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……… 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca 

nie wykonuje umowy pomimo pisemnego wezwania, lub dwukrotnie naruszył obowiązek 

określony w § 1 ust. 2 pkt 1). 

 

§7 

1. W sprawach, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności pisemnej 

formy w postaci aneksu. 

 

§8 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu sądowi 

właściwemu dla Zamawiającego. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 



 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 


