
 

 

Załącznik  nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA Nr………( WZÓR) 
 

 
zawarta w Węgorzewie, dnia…………2020 r. pomiędzy: 

Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 
Węgorzewie……………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 

Panią Agnieszkę Szałko – Dyrektor 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego SP SP ZOZ – Witolda Juchniewicza, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………., REGON ………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Strony 
zawierają umowę o następującej treści:  
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych -Montażu drzwi 
przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku „A” Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w 
Węgorzewie. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 (dokumentacja 
techniczna) i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 
................, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Przedmiot umowy jest finansowany/współfinansowany ze środków 
............................................................................................................................. ..........  

3. Szczegółowy zakres robót budowanych opisany został w SIWZ w tym w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 
terminie w niej uzgodnionym. 



 

 

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentację projektową i 
stanowiący wyłącznie element pomocniczy przedmiar oraz że zapoznał się z terenem 
budowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

6. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że przedmiar dołączony jest wyłącznie 
pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez 
względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i 
zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie 
wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w 
przedmiarze. 

7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) odebrania placu budowy w terminie określonym w umowie oraz jego odpowiedniego 
zabezpieczenia; 
b) wykonania innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - w 
zależności od potrzeb; 
c) organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposażenia budynku; 
d) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. 
e) czynnego uczestniczenia w procedurach odbiorowych objętych przedmiotem umowy w 
celu uzyskania przez Zamawiającego zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, 
f) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i 
przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania odbiorów, 
g) przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej 
eksploatacji przedmiotu umowy i szkoleń serwisowych w zakresie podstawowym, 
potwierdzonego pisemnie przez przeszkolonych uczestników, 
h) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej w dwóch 
egzemplarzach) oraz do wbudowanych systemów i urządzeń dokumentacji techniczno 
ruchowej, paszportów technicznych i instrukcji eksploatacji oraz obsługi w języku polskim. 

 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Strony ustalają następujące terminy wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej  
umowy: 
a) termin rozpoczęcia robót, przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy, tj. …………2020r. 
b) termin zakończenia robót, potwierdzony protokołem odbioru, najpóźniej do dnia 31 
października 2020r. 

§ 3 
SPOSÓB ORGANIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z 

dziennikiem budowy, w terminie  do 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu należytego wykonania. 
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 



 

 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186), okazania, na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z 
polska normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

6) Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów wynikających  
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  

z  2019 r. poz. 1396), 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730),  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów BHP, ochronę 
p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami, powstałych z winy Wykonawcy. 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne  
z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych  
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów, w wyniku szkód powstałych z winy 
Wykonawcy (np. wskutek braku lub nienależytego zabezpieczenia robót, wskutek 
wadliwego wykonania robót itp.). 

11) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 



 

 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia. 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

19) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż. 
3. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i 

opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN .  

4. Wykonawca wyraża zgodę na realizację usług objętych przedmiotem niniejszej umowy po 
ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz przystąpi 
niezwłocznie po podpisaniu umowy do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na 
zasadach i w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 
2009r. (Dz. U. z 2009 Nr 210, poz. 1612). Wykonawca wyraża również zgodę na realizację 
usługi w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii oraz stanu klęski 
żywiołowej. 
 

 
§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I PRAWO KONTROLI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
3. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego  

w ustawie Prawo budowlane. 
4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy(robót) na 

inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia 
Umowy po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej 
akceptacji. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy 
wyznacza się: 
 ze strony Zamawiającego, następujące osoby: 

a) ………………………………. - …………………………………………………, 
ze strony Wykonawcy: 

b) Kierownik Budowy ………………………………………………………………. 
 

§ 5 



 

 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe całkowite w wysokości .................. PLN brutto (słownie  
złotych: ....................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w 
wysokości …..% w  kwocie ............................ PLN.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót, objętych dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  
w §5 ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ................................................. 

5. Płatność za wykonane roboty budowlane zostanie dokonana po wykonaniu całego zakresu 
robót na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez obie Strony bez 
zastrzeżeń. 

6. Ostateczne rozliczenie za wykonanie robót budowlanych nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego bez 
uwag przez członków komisji powołanej przez Zamawiającego do odbioru robót (Komisja 
odbiorowa). 

7. Fakturę należy wystawić na Nabywca: ……………………………………………………. 
8. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony będzie przez powołaną przez 

Zamawiającego Komisję odbiorową i podpisany przez Kierownika budowy (robót), 
przedstawicieli Wykonawcy, członków Komisji odbiorowej oraz ewentualnie innych 
przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

10. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję 
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy. 

11. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

12. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach 
Wykonawcy. 

13. Do faktury, o której mowa w ust.  7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur 
wystawionych przez Podwykonawców za odebranie elementów robót wraz  
z oświadczeniami Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające  
z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone, w jakim zakresie i w 
jaki sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dowodów zapłaty należności 
Podwykonawców. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności 
przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę 
umowną, Zamawiający może, wstrzymać zapłatę za fakturę Wykonawcy, do czasu 
uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców. 



 

 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

16. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wyłącznie należytego 
wynagrodzenia, bez odsetek. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy powyższej informacji. 

18. W razie wniesienia uwag, w/w terminie Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadności takiej zapłaty, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należytej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający pokrywa kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 
 

§ 6 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzone dodatkowo 

dokumentacją fotograficzna oraz dokumentacja wymagana zgodnie z §6 ust 5. 
2) odbiór końcowy, potwierdzony dokumentacją zgodnie z §6 ust.5. 

2. Odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu, dokonywane będą przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 
których mowa wyżej Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktycznie wykonanie robót, potwierdzenie w dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy (robót). 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentacje powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 



 

 

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy/robót).  

6) Ocenę zgodności Urzędu Dozoru Technicznego, , 
7) Karty gwarancyjne. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go i osiągnięciu gotowości do odbioru robót. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego, w terminie 3 dni od dnia 
rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego robót. 

9. Protokół odbioru końcowego robót zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem (wady nieistotne) Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczaniem (wady istotne), 
zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po 
raz drugi. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek,  
o których mowa w § 6 ust. 10, stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz  
w zakresie rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

 

§  7 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
całkowitej podanej w ofercie), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ..................... zł (słownie 
złotych: ..........................................) w formie pieniężnej.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 



 

 

2) 30% wysokości zabezpieczenia -  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
 

 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
1) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -  w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczonego od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
projektu jej zmiany w terminie ustalonym w § 10 ust. 9  , w wysokości 100 zł brutto za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

5) Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
terminie ustalonym w § 10 ust. 10, w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 
5 ust. 1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar 
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia 
nimi Wykonawcy w łącznym wymiarze. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  
w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 9 
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia 
wykonania robót. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć dalsze wykonywanie robót innemu 



 

 

podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenie 
odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu tytułu 
wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić  po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany 
sposobu wykonania robót.  Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując 
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, ustala się 

następujące zasady postępowania: 
1) Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, a 

Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je 
Zamawiającemu, 

2) Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy usunie zaplecze, 
3) Wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia będą uważane za własność 

Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 9 ust. 4, 

Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy. 
6. W wypadku odstąpienia od  umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, ustala 

się następujące zasady postępowania: 
1) Strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wstrzymanych i wykonanych, a 

Wykonawca na koszt Zamawiającego zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je 
Zamawiającemu,  

2) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od daty odstąpienia, 



 

 

3) Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia (protokół inwentaryzacji robót stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę). 

 

 
§ 10  

PODWYKONAWSTWO 
1. Roboty budowlane objęte umową Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców: 

1).................................... (nazwa Podwykonawcy) w zakresie następujących rodzajów 
robót:....................................................................................................................................... 
2).................................... (nazwa Podwykonawcy) w zakresie następujących rodzajów 
robót:....................................................................................................................................... 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

umowy. 
4. Powierzenie jakichkolwiek robót, poza zakresem wskazanym w ust. 1, na rzecz 

Podwykonawcy musi być zgłoszone Zamawiającemu. 
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. 
6. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
7. Umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą powinny być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umów na roboty budowlane z Zamawiającym, albo niezwłocznie w trakcie trwania umowy, 
projekty wszystkich umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane oraz projekty ich zmian wraz ze szczegółową dokumentacją obrazującą zakres 
prac przedmiotu do wykonania przez Podwykonawców. 

9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą oraz 
niezwłocznie w trakcie trwania umowy na podwykonawstwo projektu wszystkich umów z 
dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane oraz projekty ich 
zmian, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy oraz szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac 
przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy lub projektu jej 
zmian, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 



 

 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w § 2 umowy lub stanowi zagrożenie niewykonywania robót budowlanych w 
określonym w § 2 terminie, 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub do zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia  
z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od akceptacji Zamawiającego, 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), 
7) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym cen 

jednostkowych) dla zamawiającego. 
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w 

terminie określonym w §10 ust. 10 umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy na 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach,  
o których mowa w §10 ust. 10 umowy. 

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia ma obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwie której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

16. Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w §10 ust. 15 wyłączone są umowy o 
podwykonawstwo: 
1) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, 
2) na dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, łącznie od jednego dostawcy o wartości brutto nie większej niż  
50.000,00 zł, 

3) na dostawę usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie od 
jednego dostawcy o wartości brutto nie większej niż 50.000,00 zł. 

17. Jeżeli termin zapłaty w umowach na podwykonawstwo określonych w §10 ust.10 pkt 1 
umowy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy  
o podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiającego zgodnie z zasadami 



 

 

przewidzianymi dla zgłoszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy  
o podwykonawstwo. 

19. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zmówienia. 
 

§ 11 
WARUNKI ZATRUDNIENIA 

1. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób 
określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1040 ze zm.), tj. wszystkich robotników budowlanych oraz osób obsługujących 
maszyny budowlane.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3 . W  trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

1) oświadczenie Wykonawcy bądź podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia  oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

2) poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 



 

 

danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych) za każde zdarzenie.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako nie spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 12 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcy gwarancji jakości wykonania przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.  

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

 

§ 13 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w 
przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług;   
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, o ile zmiany te 
będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym:  

− wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie adekwatnej do zmiany kosztów 
Wykonawcy, wynikających ze zmian określonych powyżej,  

− w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zmianę wysokości wynagrodzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć jest szczegółowe wyliczenie zawierające 
kalkulację zmiany kosztów wraz dowodami potwierdzającymi te wyliczenia, 

− zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będą dokonywane wyłącznie na podstawie 
pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów zawieranych przez Strony, 



 

 

− z wnioskiem o zawarcie aneksu z uwagi zmniejszenie kosztów Wykonawcy 
wynikających ze zmian określonych powyżej, może wystąpić również Zamawiający – w 
takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których 
mowa w punkcie b powyżej, w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak 
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie od wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego. 

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany oraz oświadczenia o wysokości dodatkowych 
kosztów wynikających z wprowadzenia zmian oraz odpowiednio udokumentowania tego 
wzrostu. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, który nie będzie 
wykazywał ww. okoliczności.  

7. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zakazuje się istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany w umowie. 

8. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić  
w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej: 
- o charakterze niezależnym od Stron; 
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy; 
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności; 
- której nie można przypisać drugiej Stronie. 
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy  
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 



 

 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) Terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy  
w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany projektu budowlanego  
w trakcie trwania prac budowlanych, 

b) Terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie wprowadzenia 
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie 
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, w sytuacji konieczności zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź 
usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu 
rzeczowego, 

c) Terminu zakończenia realizacji robót na wniosek Zamawiającego w razie zlecenia robót 
dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, 

d) Technologii wykonania robót (zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych), na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna 
dla Zamawiającego, 

e) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności zawartych w § 13 ust. 9 lit. 
a,b,c. 

10. Termin realizacji zadania może ulec przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania okoliczności 
wymienionych powyżej, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

 
§ 14 

Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności 
pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

 
§ 16 



 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowanie formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy                 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, 
ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.  z 2019 r., 
poz. 1145 ze zm.) o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego a 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
        WYKONAWCA:           ZAMAWIAJĄCY:  
 
 
       …………………………..                                                                 ……………………………….. 
 
 
 
 

 
KONTRASYGNATA: 

 
……………………………….. 

                                                                                 
 
 

 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia, 
2. Polisa OC, 
3. Formularz ofertowo - cenowy, 
4.          Załącznik nr 7 – Wykaz wykonywanych usług 
5.          Załącznik nr 8 – Wykaz osób 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W SP SPZOZ W WĘGORZEWIE 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Psychiatryczny Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, 
numer kontaktowy: 87 427-27-66, kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl zwanym 
dalej Administratorem. 
 
1. Inspektorem ochrony danych w siedzibie Administratora jest Pani Monika Bark, 
e-mail: bark@togatus.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO  w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp) w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych mogą skutkować odrzuceniem oferty o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób 
 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
7. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
− prawo do żądania usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 17 RODO, 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 
 
Zamawiający:                                                               Wykonawca: 
  
 
Kontrasygnata: 


