
 
 

 

MSS-DN-ZPP-26-ZO-14/2021   
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

                                       
                                                                                                                

PROJEKT UMOWY 
 

                                         z dnia   ………………………….. 2021r. w Ostrołęce  pomiędzy: 
 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 
z siedzibą: ul. Jana Pawła II 120 A, 07 – 410 Ostrołęka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, 
Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508, Nr NIP: 
7582010430, NR REGON: 000304616, reprezentowanym przez: 
Paweł Rafał Natkowski - Dyrektor 
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a  …………………………………………………………………….........……………………………… 
z siedzibą:………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………………. REGON……………………………………………………………………. 
reprezentowanym(ą) przez:………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 
w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze Zapytania Ofertowego dla zamówienia o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł  (na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
Wykonanie tablicy  informacyjno/pamiątkowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach projektów: „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych 
w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej 
oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej  
z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii 
urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce”  
Szczegółowy opis i zakres: 
Tablica powinna zawierać: 
a) nazwę beneficjenta: Mazowiecki Szpital Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce. 
b) tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim  
w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego 
poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji 
neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej  
w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 
c) cel projektu: Wzrost jakości i poprawa dostępności do usług zdrowotnych z zakresu chorób układu 
kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez kompleksowe  
inwestycje w infrastrukturę Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego  
w Ostrołęce. 
d) logotypu RPO składającego się z: znaku FE, barw RP oraz znaku UE, 
e) logo marki Mazowsze, 
f) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 



 
 

 

Informacje, które mają być umieszczone na tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do 
Zapytania Ofertowego. Wzory tablic znajdują się również na stronach internetowych 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronach internetowych programów. Tablica 
będzie wykonana z trwałego materiału, winna posiadać pełen kolor wydruku, odporny na 
działanie czynników zewnętrznych. Wykonawca, projektując tablicę zachowa prawidłową 
proporcję logotypów zgodnie z przedstawionymi wzorami tablic ( zał. nr 5) i na w/w stronach 
internetowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów przed 
przystąpieniem do druku materiałów. Wykonanie, zaprojektowanej tablicy informacyjnej 
nastąpi po formalnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje wykonanie, 
dostawę i montaż tablicy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

1. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy wraz z Zapytaniem Ofertowym. 
 

§2 
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia do 14 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy. 
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi:........................ zł brutto 
(słownie…………………………………………………………. złotych), wraz z... % podatkiem VAT, 
……………………….. wartość netto (słownie…………………………………………………………. 
złotych). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, jednorazowo, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na dokumencie księgowym (fakturze), w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. 
Warunkiem wystawienia dokumentu księgowego przez Wykonawcę jest akceptacja przez 
Zamawiającego wykonanych prac składających się na Przedmiot Umowy.   
3. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 1 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.  
4. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.    

 
§3 

1. Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego; 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 za nie wywiązanie się z obowiązków wynikających z zapisów §1 
umowy; 
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia Umownego 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z zapisów §2 
umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na realizację. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy spowodowanych także okolicznościami innymi, niż zawinione 
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy. 
3.Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 
Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z nienależytego wykonania 
umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, 
4. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kary 
umownej na zasadach ogólnych. 
 
 



 
 

 

§4 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na 
piśmie, pod rygorem nieważności. 
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy 
jest Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla 
Zamawiającego. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


