
                                                                                                                                                         

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY KORZYSTANIA Z MEDIÓW 
UMOWA KORZYSTANIA Z MEDIÓW NR ......../2019 

 
zawarta w dniu …………………….. 2019 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym  
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778, 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………, 
 
zwanym dalej „SZPITALEM” 

a  

wpisaną do Rejestru ………………………………………………………………………………………. 
prowadzonego przez …………………………………… pod numerem ……………, której kapitał 
zakładowy wynosi ………………………… i która posługuje się numerem NIP 
………………………… oraz numerem REGON ……………………………, 
 
którą reprezentuje: ………………………….………………………………………….. 
 
zwanym dalej „FIRMĄ” 

 
§ 1 

Firma oświadcza, że  wykonuje usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z personelem 
medycznym w zakresie  opieki nad pacjentem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 
2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-39.19). 
 

§ 2 
1. Na podstawie niniejszej umowy, na wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą 

współdziałania z personelem medycznym w zakresie  opieki nad pacjentem w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-39.19), 
Szpital zobowiązuje się do udostępnienia energii elektrycznej oraz wody, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonywania usługi, o której mowa w § 1 umowy. 

2. Firma zobowiązuje się do ryczałtowego regulowania należności za zużytą energię 
elektryczną i wodę w ilości: 

 a) energia elektryczna – ............... Kwh/miesiąc, 
 b) woda – ................... m3/miesiąc, 
 c) ciepła woda – .............. m3/miesiąc. 
3. Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalają cenę według aktualnej stawki gestora mediów.1  

 
1 Wysokość kwoty za media jest aktualna na dzień 03.10.2019r. i wynosi: 
1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 przy ul. Jana Pawła II 7: 
- C.O. 2,18 zł netto/m2 
- Energia Elektryczna: 0,48 zł netto/kwh 
- Zimna woda ze ściekami: 10,75 zł netto/m3 
- Ciepła woda ze ściekami: 49,81 zł netto/m3 

- Wywóz odpadów komunalnych: 85,70 zł netto/m3 

- Koszt usług telekomunikacyjnych: 25,00 zł netto 
2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 przy ul. Krasickiego 21: 
- C.O. 2,18 zł netto/m2 
- Energia Elektryczna: 0,48 zł netto/kwh 
- Zimna woda ze ściekami: 10,75 zł netto/m3 



                                                                                                                                                         

§ 3 
Należności za zużytą energię elektryczną i wodę regulowane będą na podstawie faktury 
wystawianej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na koniec 
miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 dni, na konto wskazane na fakturze. 

 
§ 4 

1.  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana cen energii elektrycznej i wody dokonywane w związku ze zmianą cen przez 

dostawców mediów nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, lecz wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia Firmy o zmianie cen. 

§ 5 
Umowa niniejsza zawarta została na czas wykonywania usługi, o której mowa w § 1 umowy. 

 
§ 6 

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

SZPITAL                                                               FIRMA 
 
 
 

 
- Ciepła woda ze ściekami: 85,00 zł netto/m3 

- Wywóz odpadów komunalnych: 85,70 zł netto/m3 

- Koszt usług telekomunikacyjnych: 25,00 zł netto 
 


