
 UMOWA Nr SPZOZ DZP …...…/2021 

zawarta w dniu ………………………….. 

 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

ul. Anny Dobrskiej 1, 06-500 Mława 

reprezentowanym przez: Waldemara Rybaka - Dyrektora  

KRS: 0000032386  NIP: 569-14-26-619  REGON: 000302474 

zwanym dalej Zamawiającym 

a     

………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:  

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi na wykonanie pomiarów środowiska pracy  zgodnie         

z § 4; §6; §13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166) oraz § 2 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2016 poz. 1488 ze zm.) 

w zakresie: Pakietu nr … 

 

§ 2. CENA ZA PRZEDMIOT UMOWY  

1. Strony ustalają, iż wartość usługi wynosi ………………. zł brutto (słownie: ……………….)                     

tj.  ………………. zł netto 

2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie prace niezbędne do wykonania usługi.  

 

§ 3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Termin wykonania usługi: ……………………………………….r. do uzgodnienia z Panią Aleksandrą Olszyna 

(BHP) tel. 508 232 520 

 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie … dni od dnia doręczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego na podstawie wystawionej faktury VAT oraz protokołu zdawczo – 

odbiorczego potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Wykonawcy. 

 

§ 5. KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą następujące kary 

umowne: 



 

 

a) Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

b) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za niewłaściwe wykonanie 

przedmiotu umowy lub odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej. 

 

§ 6. WARUNKI OGÓLNE 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Brak unormowań w niniejszej umowie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

                   Zamawiający                                                                          Wykonawca 


