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U M O W A Nr ______ /2019/ZP 

na Roboty remontowo - budowlane w budynku R „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach   
zawarta w dniu __________ 2019 r. w Poddębicach, pomiędzy: 

 

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

Reprezentowanym przez: (imię i 

nazwisko osoby reprezentującej 

firmę) 

Prezesa Zarządu 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 

KRS 
wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego 

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi 

NIP: 828-14-09-238 

REGON: 101075971 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

 

 

 

Reprezentowanym przez: (imię i nazwisko 

osoby reprezentującej firmę) 

 

 

KRS lub 

odpowiedn

i rejestr: 

 

NIP:  

REGON:  

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,  

 

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ....................... w dniu 

.............................. r. opartego na przepisach Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo - budowlane w budynku R 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach.   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
Załącznik nr 7 do umowy, Przedmiarem Robót stanowiącym Załącznik nr 8 do umowy oraz kosztorysem 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, zakresem robót oraz terenem 

budowy.  

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 22 

§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

prace ogólnobudowlane, malarskie, kładzenie płytek.  

W/w wymóg nie dotyczy czynności związanych z wykonywaniem prac zastrzeżonych dla kierownika budowy.  
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§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu podpisania umowy.  

2. Termin zakończenia robót ustala się na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy i oznacza 

pisemne zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.  
 

§ 3 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przystąpienie do odbioru końcowego wykonanych robót, w terminach określonych w umowie,  

4) zapłata wynagrodzenia umownego, 

5) przeprowadzenie odbioru ostatecznego.  

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w §1 ust. 4 niniejszej umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę. 
 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiarem robót, z zasadami rzetelnej 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wskazówkami Zamawiającego, 

2) pisemne zgłoszenie wykonanych robót do odbioru, 

3) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich 

zniszczeniem, 

4) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 

umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż. itp., oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa osób trzecich,  

5) zabezpieczenia miejsca składowania materiałów, maszyn i urządzeń, oraz składowanie, usuwanie 

materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci, 

6) wywóz odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na koszt Wykonawcy, 

7) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji 

umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,  

8) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, zgodnie z zapisami § 6* oraz 

innymi zapisami niniejszej umowy,  

9) złożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy oświadczenia o zatrudnieniu 

przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego w §1 ust. 4 umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do umowy, 

10) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, Wykazu osób 

obejmującego wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy, 

11) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/ umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wykaz osób o którym 

mowa w §4 ust. 1 pkt 10 umowy przedłożony przez wykonawcę lub podwykonawcę. Kopia umowy/ 

umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

Rozrządzenia 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Wyliczenie ma charakter przykładowy. 

Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna 

zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy ). 

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. 

12) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, zaświadczenia właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, 

13) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę i/lub podwykonawcę kopii dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.    

14) po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy w sposób nadający się do użytkowania bez 

konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, 

15) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców, 

16) usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie wskazanym w protokole 

zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

17) likwidacji placu budowy i własnego zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac,  

18) przedłożenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty budowlane w dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego wykonanych robót, 

19) przekazania kompletu dokumentów do uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie w/w 

pomieszczeń, 
20) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą 
techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i 

dokumentami technicznymi. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 

materiały do wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów i przekaże dokumentację z tych czynności 

Zamawiającemu przy odbiorze.  

5. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw oraz certyfikatów itp.  

6. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych 

robót.  

7. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel 

wykonywanych zadań wskazanych w niniejszej umowie.  

8. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego ustalonego w §8 ust. 2 niniejszej 

umowy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz 

z dowodem opłaty składki), w terminie zgodnym z terminem rozpoczęcia robót, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

 

 

§5 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów 

oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. 
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2. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie 

przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 

jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w 

niniejszej umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane). 

3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 

również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez 

niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót. 

 

§ 6 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.  

 

§ 6* 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie: 

…………………………………………………………… (zapis zostanie doprecyzowany po wyborze) 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą 
robót budowlanych, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na 

zawarcie umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy według zasad określonych w 

ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy. 

5. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierać: 
1) określenie Stron umowy, 

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż wskazana w ofercie 

Wykonawcy, 

3) zakres zlecanych robót, 

4) nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane 

oraz zmian do projektu umowy, 

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem akceptacji projektu 

umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, 

7) obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na 

roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody 

Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego. 

8) obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z 

Podwykonawcą na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie i na warunkach określonych w 

niniejszej umowie, 

9) termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji robót 

wynikający z niniejszej umowy. 

10) zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie, 

11) zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do należytego 

wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą.  
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie 

umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów. 

6. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać następujących zapisów: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców, 

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu  zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy 
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7. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust 2, 4 i 5 skutkować będzie nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż 
zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie 

takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 

art. 6471 kc. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał 

na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu podmiotu trzeciego, zobowiązany jest do 

zawarcia z nim umowy o podwykonawstwo. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie 

przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 

terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał 

będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

10. Postanowienia ust 2, 4 i 5 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust. 9 oraz do 

Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

12. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) oraz w ust. 11 

jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany 

zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

13. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z   Podwykonawcą, której przedmiotem są :  
1) roboty budowlane, 

2) usługi lub dostawy: 

− wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, 

− o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

 W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia niniejszej umowy, 

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem w 

terminie i na zasadach określonych w ust. 17. 

14. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem   kopii umowy 

zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść 
jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

15. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą oraz brak 

sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 14 jest warunkiem koniecznym do 

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. 
16. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie 

powoduje po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc. 

17. W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, biorących udział 

w realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie, o 

którym mowa w ust 13. 

18. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 17 będzie skutkowało 

nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

19. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów podwykonawczych, 

opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 

12 ust. 1 pkt 5) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych  w niniejszej 

umowie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców. 

Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.  

21. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawców jest przedłożenie 

wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 
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Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów 

realizujących zafakturowane roboty, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy o 

uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez 

Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. Powyższe oświadczenie będzie także 

potwierdzone przez Podwykonawców. 

22. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz dokumentów, o których 

mowa w ust. 21, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota 

wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.  

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 22 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 21 i ust. 22 nie 

przysługują od Zamawiającego odsetki. 

24. Warunkiem opłacenia faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności Podwykonawcom i 

przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Podwykonawców, o uregulowaniu 

wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót, o którym mowa w ust. 21. 

25. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu i na rzecz 

wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. 

Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez 

Zamawiającego. 

26. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do 

dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz 

do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

 

§7 

Przedstawiciele stron na budowie 
1. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wskazuje inspektora nadzoru w osobie 

.…………………………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane 

………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający może zlecić w całości lub w części zarządzanie budową innemu, podmiotowi. W takim przypadku 

zobowiązanym i uprawnionym z niniejszej umowy jest nadal Zamawiający, a jedynie w jego imieniu i na jego 

rzecz czynności związane z realizacją umowy wykonuje wskazany podmiot. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 

Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być 
uzasadnione i zawierać wskazanie kwalifikacji i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje 

zmianę osób wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy / robót będzie odnawiać na czas 

obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię tych dokumentów 

dostarczy Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa ust. 4 nie później niż 7 dni 

przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

7. Wykonawca wskazuje do kierowania robotami ………………………………………… 

............................................................................................................ – kierownik budowy. 

(wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień) 

8. Osoby wymienione w ust. 1 i 7 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Fakturę za wykonaną pracę należy wystawić na adres: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 

16, 99-200 Poddębice, NIP 828-14-09-238. 
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2. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na kwotę ryczałtową 
brutto …………….……. (słownie złotych :………………) w tym podatek VAT ………%, (słownie: 

……………..………………………………….). 

3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z wyjątkiem urzędowej zmiany podatków lub 

opłat. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wynagrodzenie podwykonawców za wykonanie robót 

określonych w § 6* ust. 1 niniejszej umowy*. 

 

§ 9 
Zapłata wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane  i odebrane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 15 umowy.  

3. Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 4 równe raty bez dodatkowych kosztów. Termin płatności każdej 

raty wynosi 30 dni, przy czym termin płatności I raty liczony jest od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Forma płatności przelew na wskazane przez Wykonawcę konto. 

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 

nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy 

dzień zwłoki.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do  faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową 
umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

(Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.*  

6. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub 

usługi Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w § 6* umowy na konto bankowe 

Podwykonawców wskazane w kopiach faktur.* 

7. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 10 będzie prawidłowo wystawiona faktura 

Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur 

podwykonawców, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających z Umów o podwykonawstwo.* 

8. Kwoty wypłacone bezpośrednio podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 7 pomniejszać 
będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.* 

9. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o 

pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.*  

10. Postanowienia ust. 5-9 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów Podwykonawcy z Dalszym 

podwykonawcą.* 

 

§10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w §1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z 

warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót 

lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji ………… miesięcy na wykonane roboty według Załącznika nr 6 do umowy. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do usunięcia usterek lub wad w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia o ich wystąpieniu. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie rękojmi lub gwarancji wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 

lub technicznej obiektu. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają nie wcześniej niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu 

gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego za 

wykonane roboty lub od dnia usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.  

 

 



Załącznik Nr 5 - Wzór umowy  
 

PCZ/ZP/3330/22019                                    Str. 8 z 19 

 

§ 11 
Zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę  ……….. zł. (słownie złotych : 

………………………………………………………………………………) . 
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie ……………………………...  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak 

niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie stwierdzono wad istotnych,  a 

w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia ich usunięcia,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie 

w sytuacji zmiany terminu lub stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres niezbędny do ich 

usunięcia i bezusterkowego odbioru, nie krótszy jednak niż 30 dni. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego 

zobowiązania spowoduje zmianę formy na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Ponadto Zamawiający 

naliczy karę umowną, o której mowa  w § 12 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy, która w braku dobrowolnej zapłaty 

zostanie pokryta z wynagrodzenia Wykonawcy bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego 

z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji lub rękojmi wad w terminie ustalonym w trakcie 

odbioru ostatecznego robót lub jest w trakcie usuwania tych wad, przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub 

przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do ich usunięcia i bezusterkowego odbioru, nie krótszy jednak 

niż 30 dni, najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2). Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez 

Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem 

takich wad lub usterek. 

6. Jeżeli oferent wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego 

zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w 

dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu następuje po 

upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie. 

 

§12 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §2 ust. 2 umowy - w 

wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nieusunięcie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,2 % ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu tj. od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 15% ceny 

umownej brutto, jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub niezaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 3 % ceny 

umownej brutto*,  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde naruszenie*, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub 

zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których mowa w § 6* - w 

wysokości 0,1 % ceny umownej brutto*, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6* ust. 5 pkt 

4)  – w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto*, 

7) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 6* ust. 17 - w wysokości 

0,1 % ceny umownej brutto*, 

8) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie osób sprawujących nadzór na budowie ze 

strony Wykonawcy, a także za naruszenie § 7 ust. 5 - w wysokości 1,0% ceny umownej brutto, 
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9) za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową ubezpieczeń oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

10) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 

22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w §1 ust. 4 umowy dla 

których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł. brutto 

za każdy taki przypadek, 

11) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 

- w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek, 

12) za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 11-

13 – w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 15% ceny umownej brutto, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 (w tym 

przypadku Zamawiający nie zapłaci kar umownych). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, aby należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrącił z należności 

przysługujących Wykonawcy. 

5. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość przedmiotu umowy określoną w § 8 ust. 2. 

 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia 

odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającemu 

przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy, 

4) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 
10 dni, 

5) nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane 

niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją przetargową, wskazaniami Zamawiającego, 

nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do 

skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie 

Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz 

bezskuteczny upływ tego terminu. 

6) dojdzie do zawarcie umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.     

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru 

robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn 

dotyczących której doszło do odstąpienia od umowy, 

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie, 

d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
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2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty odpowiedniego 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 12 niniejszej umowy. 

3) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający jest obowiązany 

dodatkowo:  

a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające, 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 

 

 

§ 14 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w 

umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 
2. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą 

stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności. 
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. 
4. Strony ustalają, iż z umownych przesłanek odstąpienia od umowy mogą skorzystać w razie ich zaistnienia przez 

cały okres obowiązywania umowy. 
 

 

§ 15 
Odbiory 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowa wykonanie przedmiotu zamówienia 

objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie, najpóźniej do dnia ……………..…. 

2019 r. 

3. Razem ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) atesty, świadectwa, certyfikaty itp. na wbudowane materiały, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, 
4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości 

odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do 

zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno 

być stwierdzone protokolarnie. 

9. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie. Istnienie wady lub usterki potwierdzą protokolarnie strony, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia. 

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie Zamawiający może je 

usunąć na ryzyko Wykonawcy, obciążając go pełnymi kosztami usunięcia. 

11. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru 

ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót nie później niż przed upływem 30 dni 

kalendarzowych do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

 

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 10) oraz zobowiązany jest do przekazania na 

żądanie Zamawiającego ww. wykazu osób. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli 

pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy i Podwykonawców 

wynikającego z zapisów wskazanych w ust. 2 oraz w § 4 ust. 1 pkt 10). 

 
§ 17 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają 
formy pisemnej. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych 

w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1), 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że 

zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie 

jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 

a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa 

podstawową, 
b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 

wykonanie robót, klęsk żywiołowych, 

c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, 

zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych 

zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że 

osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 
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3) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków 

dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez 

Wykonawcę*, 

4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których 

nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od posiadanych 

przez Zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na 2019 r. lub w sytuacji gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje 

się możliwość obniżenia wynagrodzenia stosownie do ograniczenia zakresu prac, 

6) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze 

zmian umowy o dofinansowanie projektu, 

7) zmiany stawki podatku VAT (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku VAT), 

8) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 

dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

9) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji 

przedmiotu umowy, 

d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia  należnego 

Wykonawcy, określoną w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 

§ 19 
1. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu 

względem Zamawiającego. 

2. Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy przez 

osoby trzecie. 

3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i jej treść zgodna jest z ich wolą. 
 

 

 

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.  

 
 

§ 21 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 22 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:    ZAMAWIAJĄCY:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! *  

Zapisy § 6*, § 8 ust. 4, § 9 ust. 5* - 10*, § 12 ust. 1 pkt 3)* - 7)* niniejszej umowy obowiązują w przypadku 

wykonywania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców. 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

 

 

 

Wykaz Podmiotów 

realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi 

 

 

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………………) wystawionym dnia…………….…… 

przez…........................................................................................................................................................................ 

(nazwa Wykonawcy) 

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru nr 

………………………, z dnia ………………………………..) wykonane przez następujących Podwykonawców: 

 

Lp. 
Nazwa Podwykonawcy 

 

Rodzaj robót/ usług/ 

dostaw 

Wartość robót/ usług/ 

dostaw 

netto 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

                                                                        

                 

                                                                                                          

                                                                                                      

 

                                                                                                      . . ………………………….………………. 

Podpis Wykonawcy 

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
  

 

Miejscowość, data………………… 

 

Pieczątka firmowa 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Działając w imieniu…………………………….…………………………………………., zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem pomiędzy (Wykonawca) …………………………………………..a 

……...…………………………………………………………………………………………, zwanym dalej 

„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………………………………. na wykonanie ……………w ramach 

roboty budowlanej pn………………………………………………. zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, 

oświadczam, jak niżej. 

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy  zobowiązań 

wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na podstawie Umowy 

podwykonawczej. 

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować  powstaniem 

roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane  roboty . 

 

 

 

……………………..                                                                                …………………………….. 

W imieniu Wykonawcy                                                                                                 W imieniu Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Miejscowość, data………………… 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia 
 

Lp. 

Nazwa 

Podwykonawcy 

lub dalszego 

Podwykonawcy 

Przedmiot 

umowy 

podwykonawczej 

Termin 

zawarcia 

umowy 

podwykonaw

czej  

Wartość 

umowy 

podwykon

awczej  

Termin 

zapłaty 

wynagrodze

nia 

Podwykona

wcy  

Termin 

realizacji 

umowy 

podwykon

awczej  

Podmiot 

udostępniający swoją 

wiedzę i doświadczenie  

na podstawie art. 22a 

ustawy Pzp   

TAK/NIE 

(jeżeli dotyczy) 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

    
 

    

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      . . ………………………….………………. 

Podpis Wykonawcy 

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

 

……………………………………………….   Miejscowość, data………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI W TRAKCIE 

REALIACJI ZAMÓWIENIA 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy oświadczam, iż osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia pn. „Roboty remontowo – budowlane w 

budynku R „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” następujące czynności:  

prace ogólnobudowlane, malarskie, kładzenie płytek  

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

lub osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/ Podwykonawcy 
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(wzór) 

Załącznik nr 5 do umowy 
 

 

……………………………………………….   Miejscowość, data………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy 

 

 

 
WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

na „Roboty remontowo – budowlane w budynku R „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” 

 

Czynności wykonywane 

przy realizacji 

zamówienia 

Liczba osób 

wykonujących 

przedmiotowe 

czynności 

Imię i nazwisko Forma zatrudnienia/ rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu 

Prace ogólnobudowlane    

Prace malarskie    

Kładzenie płytek    

    

    

 

 

 

…………….………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 

Podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 - Wzór umowy  
 

PCZ/ZP/3330/22019                                    Str. 19 z 19 

 

 

(wzór) 
Załącznik nr 6 do umowy 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
Sporządzona w dniu: ………………………. r. 
1. Zamawiający: „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16,   
2. Wykonawca:  …………………………………………..  
3. Umowa :   ……………………….. 
4. Przedmiot umowy:  „…………………………………………..” 

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których 

mowa w pkt 3. 

 

Warunki gwarancji 
 
1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej  i przepisami techniczno-

budowlanymi i jest dobrej jakości. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wystąpienie wad zmniejszających wartość użytkową, 
techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …… miesięcy, od dnia spisania protokołu odbioru końcowego w 

zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego 

potwierdzenia ich usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

niezwłocznie; 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie 

gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje 

Zamawiający. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

gwarancji. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

……………………………………………..   ……………………………………………… 

Udzielający gwarancji upoważniony          Przyjmujący gwarancję 
       przedstawiciel Wykonawcy                przedstawiciel Zamawiającego 


