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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA  UMOWY Nr ……...  
        

W dniu .....................r. w Warszawie pomiędzy:  

Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Warszawie  przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa,  NIP 526-17-44-274,  REGON: 000298070, 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Mazura – Dyrektora, 

a 
Panią / Panem ...............imię i nazwisko ............................, prowadzącą / prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą ................................................... ze stałym miejscem wykonywania działalności w 
................... (...-..................), przy ul. .........................................., posiadającym REGON ............................. 
oraz NIP ............................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień ................. r., zwaną/ym dalej  
Wykonawcą  
lub 
........................................, z siedzibą w ...........................(...-.... …………………………) przy  
ul. ............................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .........................pod nr 
KRS ............................., posiadającą REGON ............................ oraz NIP ............................................, 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………………………………. 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
progów unijnych prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, zwanej dalej ustawą lub 
PZP), Strony zawierają umowę o następującej treści:  
 

§ 1  
DEFINICJE 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie  
z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia 
zdefiniowane: 
1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy; 
2) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające  

z niej i związane z jej wykonaniem; 
3) Obiekt - pomieszczenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami 

administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. 
§ 2 

PRZEDMIOT  UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n. 
„Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz  
z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim  
w Warszawie”.  

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy  
o którym mowa w ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………… stanowiącą 
załącznik nr 1 do Umowy. 



 

2 
 

3.  Zamówienie jest współfinansowane na podstawie zawartej przez Zamawiającego Umowy  
o dofinansowanie Nr .................. z dnia ................ r. z Województwem Mazowieckim. 

4.  Zakres umowy obejmuje wykonanie:  
1) Roboty budowlane. 
1.1) Roboty rozbiórkowe, 
1.2) Roboty ogólnobudowlane. 
2) Roboty sanitarne. 
2.1) Instalacja wod.kan. roboty demontażowe, 
2.2) Instalacja wod.kan. roboty montażowe, 
2.3) Instalacja c.o. 
3) Roboty elektryczne. 
3.1) Demontaż osprzętu i przewodów, 
3.2) Montaż WLZ-ów, osprzętu i przewodów, 
3.3) Oprawy oświetleniowe, 
3.4) Rozdzielnice elektryczne, trasy kablowe, 
3.5) Pomiary. 
3.6) Instalacje teletechniczne. 

5.  Zakres robót obejmuje również: 
1) wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji,  

a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. usunięcie kolizji instalacji, naprawy 
uszkodzeń instalacji, nadzór autorski), 

2) oddzielenie miejsc wykonywanych prac osłonami zabezpieczającymi, wygrodzenie, 
oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi obszaru wykonywanych robót,  

3) prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie  
i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu 
budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie), 

4) codzienne sprzątanie miejsc wykonywania robót, w tym usuwanie na zewnątrz budynku 
wszelkich materiałów, 

5) wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów, 
6) uczestniczenie wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych; naprawy urządzeń i usuwanie wad i 

usterek w okresie gwarancji. 
7) koszty, o których mowa w pkt 1-6 niniejszego ustępu są uwzględnione w wynagrodzeniu  

Wykonawcy. 
6.  Podstawowe wytyczne dla Wykonawcy: 
1) Wykonawca  otrzyma całą powierzchnię objętą frontem robót. Zamawiający zastrzega 24 godzinny 

dostęp do portierni, gdzie znajduje się monitoring szpitalny i centrale p.poż. 
2) Opróżnienie pomieszczeń (meble, sprzęt itp.) przeznaczonych do modernizacji oraz wniesienie 

mebli, sprzętu itp. do zmodernizowanych pomieszczeń należy do Wykonawcy robót. 
3) Podczas realizacji robót Wykonawca zabezpieczy ściany i podłogę w auli wykładowej - sala  

nr 81. W przypadku uszkodzeń, naprawy leżą po stronie Wykonawcy robót. 
4) Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe. 
5) Prace odbiorowe nastąpią po dokładnym umyciu zmodernizowanych pomieszczeń i korytarzy 

włącznie z umytymi oknami przez Wykonawcę.  
6) Podłogi powinny zostać zabezpieczone materiałem takim jak polimer lub innym odpowiednikiem 
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7) W związku z odtworzeniowym charakterem instalacji teletechnicznej w znajdujących się 
remontowanych pomieszczeniach Wykonawca w sposób właściwy zdemontuje istniejącą instalację 
teletechniczną a następnie po wykonywanych pracach budowlanych wykorzysta istniejące 
okablowanie do ponownego montażu w te same miejsca. Wszelkie zmiany powinny być ustalane na 
spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym. 

7. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z niniejszą umową oraz pozostałą dokumentacją, w 
tym Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz przedmiarem robót  
i dokumentacją projektową, STWiORB oraz informacją z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,  
iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę. 

8. Dokumenty powyższe powinny być uważane, odczytywane i interpretowane łącznie według 
następującego pierwszeństwa: 
1) niniejsza umowa, 
2) harmonogram rzeczowy, 
3) oferta Wykonawcy, 
4) dokumentacja projektowa, 
5) szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi. 

§ 3. 
TERMIN REALIZACJI 

1.  Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia podpisania umowy, 
jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. 

2.  Za datę zakończenia umowy strony uznają: 
1) z zastrzeżeniem pkt 2 dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót  

i przekazanie Zamawiającemu bezusterkowo wykonanych robót, 
2) termin zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót w przypadku, gdy czynności związane  

z odbiorem robót zostały zakończone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru robót. 

3.  Termin zakończenia jest ostateczny i nie podlega zmianie w czasie realizacji umowy, za wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w §5 pkt 2 i 3 Umowy. 

4.  Z tytułu przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego 
podniesienia wynagrodzenia. 

5.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy – 
harmonogram rzeczowy, zawierający co najmniej: Obiekt w którym roboty będą realizowane; czas 
realizacji i elementy robót w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 
wykonywane przez podwykonawców w zakresie umów o podwykonawstwo, o których mowa  
w §6. Harmonogram ten po jego pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy (miejscem przeprowadzenia robót 
budowlanych) oraz pozostałymi warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe łącznie  
z podatkiem VAT w kwocie ……………….. zł słownie: ……………….. …………………………………………….. 
złotych. 

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót oraz wszystkich innych wydatków niezbędnych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych umową. W przypadku nie 
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uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę wszystkich robót i innych 
wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą 
umową i wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, powstałe różnice stanowią element ryzyka 
Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji 
określonych w ust. 3 i 5. 

3. W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

4. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 
podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz 
kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla 
robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robót 
wynikających z dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu 
ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie 
określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację. Wynagrodzenie za 
zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego 
w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych 
poniżej: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 
cenowych zawartych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, 

2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  
o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) 
SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty i zawierających ceny zakupu,  
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  
o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie sporządzania oferty,  
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
będzie stanowił podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. 

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie. 
6. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności podpisany 

przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz kosztorysy 
sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót przyjęty 
w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót 
podlegających wykonaniu, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych 
poniżej: 
1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, 
2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) 
SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu,  
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej  
o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie,  
a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym (po 
przedstawieniu do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacji ceny). 
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W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został 
uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek 
przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie 
przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację. Wynagrodzenie za ten zakres robót 
zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony w ust. 4. Tak sporządzone kosztorysy po 
uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę 
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.  

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
8. Rozliczenie umowy nastąpi w oparciu o protokoły odbioru robót (załącznik nr 4 i 5 do Umowy), 

potwierdzone przez inwestora, inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wynagrodzenie będzie 
wypłacane w częściach za faktycznie zrealizowane roboty budowlane według stanu ich 
zaawansowania. Faktury za zrealizowane prace będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu, 
przy czym ostatnia faktura będzie wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 20% wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

9. Wartości robót, których natychmiastowe wykonanie przez Wykonawcę było niezbędne ze względu 
na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób lub mienia, konieczność zapobieżenia awarii lub 
usunięcia jej skutków zawiera się w ust. 1.  

10.  W przypadku przerwania robót, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego  
i Inspektorów nadzoru inwestorskiego protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających, na dzień przerwania robót oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
uzgodnionym przez strony. W przypadku braku współpracy ze strony Wykonawcy, Wykonawca 
wyraża zgodę na dokonanie tych czynności wyłącznie przez Zamawiającego. 

11.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień przerwania robót. 

12.  Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę  
do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

13. Wykonawca oświadcza, iż odbył wizję lokalną w obiekcie, w którym będzie wykonywany przedmiot 
umowy i zdobył wszystkie informacje pozwalające na właściwe wykonanie robót. 

14. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji 
przedmiotu umowy sprzętu i materiałów, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty. 

15. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy utworów, 
o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 11. 

 
§ 5. 

Zmiana treści umowy 
Zmiany treści Umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące 
warunki zmiany: 
1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,  
2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedłużenie terminu) - dopuszcza się możliwość 

przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, przy czym będą to przyczyny niezależne  
od Wykonawcy, wynikające z:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w szczególności będące następstwem 

nieterminowego przekazania terenu budowy oraz konieczności zmian dokumentacji w zakresie, 
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w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót,  

b) działania siły wyższej (epidemia, klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne – okoliczności 
niezależne od stron umowy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;  

c) wystąpienia sytuacji w zakresie konieczności korekty harmonogramu robót wynikającej ze zmiany 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego, powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i 
odbioru przedmiotu umowy;  

d) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność (np. opóźnień w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa w którym decyzje powinny zostać wydane),  

e) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych o ile wykonywanie tych robót wpływa na termin wykonania umowy,  

f) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy (o których mowa w pkt 6 i 7 poniżej),  

g) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  

wszelkie opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami konieczności podpisanymi przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony w aneksie do umowy ustalą 
nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót 
budowlanych w odniesieniu do przesłanek, o których mowa powyżej, równy będzie okresowi przerwy 
lub przestoju lub będzie wynikać z technologii wykonania robót, 

3) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrócenie terminu) w przypadku znacznego zaawansowania 
robót budowlanych, pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych 
zabezpieczonych na realizację umowy,  

4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie nastąpić 
mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji 
umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem 
przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z 
rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może:  
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania  

w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;  
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;  
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 

w umowie w sprawie zamówienia publicznego;  
d) zrezygnować z podwykonawstwa,  

5) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może 
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nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków 
udziału w postępowaniu,  

6) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub innych, dodatkowych, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu m.in. na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego i insp. nadzoru i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania robót 
wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji lub niemożności wykonania prac przewidzianych w 
dokumentacji,  

7) zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego uzasadnienie zostanie udokumentowane) 
w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub zastąpieniem ich nowymi i lepszymi 
rozwiązaniami, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych  
za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa 
budowlanego,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych w przypadku: 
i.  zmiany obowiązującego prawa, 
ii. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji (niedostępność 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów), 
iii. pojawienie się na runku technologii, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
iv. gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  
8)  Zmiany umowy w przypadku wykrycia omyłek, rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy 
zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę  
i zamawiającego. 

9) Konieczności dostosowania postanowień niniejszej Umowy do warunków określonych w umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Mazowieckim. 

10) Podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy, zmieniającego zasady  
i terminy realizacji. 
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11) Niezależnie od postanowień pkt 1 - 10, Umowa może zostać zmieniona w pozostałym zakresie 
dopuszczalnym przez art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

13) Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 6. 
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom zakres robót wskazany w …………… z tym, że: 
1)  Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 
2) W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 
3) Zamawiające będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

4) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w ust. 3, w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmiany poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. W szczególności projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa powinna określać: 
1) umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej, 
2) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekraczać terminów 
określonych w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, 
3) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać wynagrodzenia podwykonawcy, które 
samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem innych podwykonawców – prowadziłoby do przekroczenia 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą, 
4) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać z zastrzeżeniem ust. 4 zasad rozliczeń, które 
byłyby odmienne od zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w 
szczególności nie może przewidywać wcześniejszego momentu wymagalności roszczenia  
o zapłatę, 
5) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać wykonania robót w sposób odmienny, od 
przyjętego w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, 
6) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy dot. zobowiązania podwykonawcy (lub 
dalszego podwykonawcy) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym, wiedza 
techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami oraz dokumentami 
określającymi przedmiot umowy, 
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7) wynagrodzenie brutto określone w umowie o podwykonawstwo musi uwzględniać wszystkie 
koszty i czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na 
faktyczny zakres robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
8) umowa o podwykonawstwo winna zawierać zapisy dot. kar umownych z tytułu opóźnienia  
w realizacji zamówienia z winy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.3. Umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać następujących postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od otrzymania przez 

Wykonawcę od Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonany przez 
podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3) zakres robót w tym dostaw i usług powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
nie może różnić się od zakresu przedmiotu zamówienia wskazanym przez Zamawiającego  
w zaproszeniu do negocjacji, 

4) wielkość wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
czynności nie może być większa niż wielkość wynagrodzenia wskazana przez Wykonawcę  
w ofercie, 

5) z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza się potrącenia z tytułu: 
a) wcześniejszego uregulowania faktury; 
b) kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytułu innych zobowiązań umownych. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być 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. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 -4, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  
w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych i urządzeń lub 
usługi związanych z realizacją przedmiotu zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 40.000,00 
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zł wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1-11. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione),  
w takim stopniu, jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. 

14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, 
podając jego nazwę, nazwisko oraz datę rozpoczęcia i rodzaj wykonywanych przez niego robót. 

15. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 
16.  W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że 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 zamówienia. 

17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 
§ 7. 

Prawa i obowiązki Stron. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie w terminie 5 dni licząc od daty podpisania umowy terenu budowy. 
2) Powołanie inspektorów nadzoru. 
3) Kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, 

sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru 
technicznego. 

4) Odbiór przez nadzór inwestorski robót zanikających lub podlegających zakryciu w terminie 2 dni 
roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. 

5) Przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty 
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego robót. 

6) Wypłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Wykonania umowy zgodnie z §2 i §3 niniejszej umowy, warunkami technicznymi, normami  
i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i Ppoż. 

2) Dostarczenia w dniu podpisania umowy uprawnień budowlanych wymaganych przepisami 
ustawy Prawo budowlane oraz aktualnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo we 
właściwej izbie samorządu zawodowego kierownika budowy i kierowników robót. 
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3) Dokonania właściwych prób, badań, i odbiorów technicznych zgodnie z niniejszą umową oraz 
przepisami branżowymi wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności. 

4) Nieodpłatnego wywozu wskazanych przez Zamawiającego materiałów pochodzących  
z rozbiórki lub demontażu. Zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzeganie 
przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach. 

5) Poniesienia opłat niezbędnych dla prowadzenia procesu budowy. 
6) Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót wykonywanych przez podwykonawców. 
7) Zgłoszenia pisemnej gotowości do odbiorów częściowych i  odbioru końcowego przedmiotu 

umowy z potwierdzeniem przez nadzór inwestorski i zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
8) Uzgodnienia ze służbami technicznymi Zamawiającego szczegółowych terminów odcięć instalacji 

budynkowych. 
9) Oznakowania przebywających na terenie Zamawiającego pracowników firmy. 
10) Skompletowania dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, a w szczególności: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
c) niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów, atestów lub aprobat technicznych na 

wmontowane materiały i urządzenia, 
d) instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, 
e) protokołów szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 
f) gwarancja.  

11) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 10 niniejszego 
ustępu w 2 egzemplarzach, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej zeskanowanej 
(płyta CD w twardym opakowaniu). 

12) Przekazania nadzorowi inwestorskiemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego 
dokumentacji odbiorczej wymienionej w pkt 10 i 11 niniejszego ustępu w celu sprawdzenia jej 
kompletności. 

13) W przypadku stwierdzenia przez nadzór inwestorski braków w dokumentacji odbiorczej, zostanie 
ona zwrócona Wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

14) Zabezpieczenia własnego pojemnika na gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki oraz do 
jego systematycznego opróżniania na koszt własny. 

15) Powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, pod rygorem rozwiązania Umowy bez 
wypowiedzenia, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji jej 
zobowiązań wynikających z Umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia. 

16) Umożliwienie organom kontrolującym, w tym przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego kontroli lub wizytacji przedmiotu niniejszej umowy w każdym 
stadium jej realizacji. 

17) Do zawarcia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do wykonywania robót, porozumienia o 
współpracy w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków 
pracy oraz o ustanowienia koordynatora do spraw BHP i p.poż.- załącznik nr 7 do umowy. 

18) Dostarczenia nadzorowi inwestorskiemu atestów, świadectw, deklaracji materiałów  
i urządzeń przed ich wbudowaniem. 
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19) Dostarczenia w dniu podpisania Umowy wykazu pojazdów, które będą wjeżdżać na teren 
Obiektów Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo do ograniczenia ilości wjeżdżających 
na teren szpitala pojazdów Wykonawcy. 

20) Do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy 
harmonogramu rzeczowego zawierający m.in. elementy robót w podziale na roboty 
wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawców w zakresie 
umów o podwykonawstwo, o których mowa w §6 Umowy. Harmonogram po jego pisemnym 
uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie Załącznik do niniejszej Umowy. 

22) Posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej umowy ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 
co najmniej kwoty łącznego wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1, za szkody mogące 
powstać w trakcie realizacji Umowy. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Na każde 
żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
oryginał polisy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty pisemnego wezwania. 

3. Zamawiający do realizacji zamówienia odpłatnie zapewnia Wykonawcy: 
a) źródło poboru wody za każdy miesiąc prowadzenia robót przy następujących stawkach 

ryczałtowych ............., 
b) energii elektrycznej za każdy miesiąc prowadzenia robót przy następujących stawkach 

ryczałtowych ............., 
(w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał ze źródła energii elektrycznej Zamawiającego), 

4. Koszt wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren Obiektu bez względu na ilość ich wjazdów wynosi 60 
zł/miesiąc (brutto) za każdy pojazd wykazanych zgodnie z ust. 2 pkt 19. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są: 
 1) ze strony Zamawiającego : 

a) ..................................................... 
b) ustanowieni Inspektorzy nadzoru: .................................................., 

2) ze strony Wykonawcy:  
a) ..................................................... 

 
§ 8. 

Klauzula społeczna. 
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowane (np. roboty 
rozbiórkowe i ogólnobudowlane, roboty demontażowe i montażowe instalacji wod-kan i c.o. oraz 
osprzętu i przewodów, pomiary) przez cały okres realizacji danej roboty wynikającej  
z przedmiotowego zamówienia. Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane  
z realizacją roboty budowlanej objętej zakresem niniejszej umowy. Funkcje wskazane powyżej mają 
jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które 
powinny być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zobowiązanie nie dotyczy kierowników 
budowy i robót.  

2. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu  
w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji 
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umowy są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia pracy przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników (zawierający 
dane: imię i nazwisko, stanowisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę, wymiar etatu), celem wypełnienia powyższego zobowiązania.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, 
które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z 
oświadczeniem Podwykonawcy /dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 
Ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

4. Oświadczenie o którym mowa w ust.  2 i 3 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1  
w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania 
wezwania. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  
1) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / 

dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego 
podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

2) do okazania zanonimizowane dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek  
i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ podwykonawcę 
/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników;  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, przerwy 
ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie  
na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników  
na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych w pkt 8.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia 
w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę 
obowiązku wskazanego w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu 
przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić 
dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
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8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdą osobę w 
stosunku do której stwierdzono nieprawidłowość. 

9. 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 niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności i podlega sankcji, o której mowa w ust. 8. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca musi wykonać zamówienie przy udziale osób wykazanych w załączniku nr 8 do umowy. 
Wykaz osób zostanie sporządzony i dostarczony przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. W przypadku zmiany osób określonych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że nowe osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu (jeżeli w stosunku do 
zmienianych osób spełnienie warunków było wymagane) i spełniają je w pozostałym zakresie jakie 
były wymagane w SWZ. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, gwarantującym wykonanie robót przez Wykonawcę 

zgodnie z niniejszą umową, służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz służącym 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych, jest równowartość 5% łącznego wynagrodzenia 
ryczałtowego łącznie z podatkiem VAT jako zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na 
realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. 
........................................zł (słownie: .............................. złotych).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 
Wykonawcy w następujących częściach i terminach: 
1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót, 
2) 30% zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  

i podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego. 
3. Okres udzielonej Zamawiającemu rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej gwarancji jakości 

i zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi …………….. miesięcy1. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć okres ważności zabezpieczenia w przypadku wydłużenia 

realizacji Umowy jeżeli zabezpieczenie zostało złożone w formie innej niż pieniądz. 
5. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży okresu ważności zabezpieczenia, Zamawiający 

upoważniony jest do zatrzymania części wynagrodzenia odpowiadającej wysokości zabezpieczenia. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia wynikające z niniejszej 

Umowy, z tytułu nie zapłacenia przez Wykonawcę należności Zamawiającemu, w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub odstąpieniem od Umowy przez 

 
1 Wykonawca wskazuje okres gwarancji w ofercie. 



 

15 
 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy lub nie dokonaniem płatności na rzecz 
Podwykonawców. 

7. Zamawiający zatrzymuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakakolwiek kwoty należne 
Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót 
określonego w niniejszej umowie lub niezakończenia robót w terminie umownym oraz 
nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na realizację przedmiotu umowy w okresie przekraczającym termin umowny .  
 

§ 10 
UBEZPIECZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia robót objętych Umową 
oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie których 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie 
trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Polisa powinna zawierać: ubezpieczenie z 
klauzulą dotyczącą szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, o ile tacy będą. Umowa 
ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż łączna wartość przedmiotu Umowy 
określona  w  §4 ust. 1 i ma obejmować cały okres realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz 
dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki 
wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę 
ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczenia składki.  

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, 
w terminie do 3 dni od wezwania, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. 

5. Niezależnie od powyższego Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą 
odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi 
roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, 
kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, 
powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek  
z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców, 

2)  utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich 
zatrudnionych, 

3)  utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, 
długotrwałą chorobą osób trzecich, 

4)  utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych  
w dowolny sposób. 

6. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich  
w przypadkach określonych w ust. 5 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

 
§ 11. 

Odbiór wykonanych robót. 
1. Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (inspektora nadzoru 
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inwestorskiego) o zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz o gotowości odbioru robót 
zanikających (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy).  

2) Jeżeli Wykonawca nie poinformował o powyższym Zamawiającego, zobowiązany jest własnym 
kosztem i staraniem odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robót niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy. 

4) Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót za zbędny – powiadamia  
o tym Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

2. Odbiór częściowy robót: 
1)  Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru części robót (zgodnie  

z harmonogramem) (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy), 
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza gotowość robót do odbioru dokonując wpis  

w dzienniku budowy. 
3) Odbioru robót dokonuje komisja (przedstawiciele stron) niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdził gotowość robót  
do odbioru. 

4) Potwierdzeniem wykonania części robót jest podpisany przez strony protokół odbioru 
częściowego robót zawierający informację o wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia 
za wykonanie części odbieranych robót, wg stanu ich zaawansowania. 

3. Odbiór końcowy robót: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego całości robót 

(zgodnie z harmonogramem) (Wykonawca powiadamia dokonując wpis w dzienniku budowy i 
pisemnie zawiadamiając Zamawiającego). 

2)   Wykonawca niezwłocznie: 
a) zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie przeprowadzenia wszelkich 

prób, sprawdzeń, pomiarów wymaganych prawem a niezbędnych do uzyskania decyzji / 
stanowisk / zezwoleń wydawanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Straż 
Pożarną – czynność te wykonywane są w obecności inspektora, 

b) sporządza dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 11,  i przekazuje 
w/w dokumenty inspektorowi nadzoru inwestorskiego celem oceny prawidłowości 
wykonanych robót (przekazanie dokumentów zostanie potwierdzone  
w formie pisemnej). 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje sprawdzenia przekazanej dokumentacji  
w terminie 10 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów. 

4) Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich poprawek i udzielić wszelkich wyjaśnień  
w zakresie opracowanej dokumentacji powykonawczej według uwag inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie wyznaczonym przez niego aż do momentu uzyskania ostatecznej 
akceptacji w/w dokumentów (akceptacja dokumentów nastąpi w formie pisemnej). 

5) Wykonawca uzyska na własny koszt, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie decyzje / 
uzgodnienia / stanowiska / zezwolenia o braku sprzeciwu w zakresie dopuszczenia  
do użytkowania wykonanych robót których uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami 
prawa a wydanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. 

6) Wykonawca dokona wymaganych prawem zgłoszeń związanych z zakończeniem wykonywania 
całości robót.  

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza gotowość robót do odbioru dokonując wpis  
w dzienniku budowy po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa  
w pkt 2 oraz 5 i 6. 

8) Odbiór robót dokonywany jest komisyjne przy udziale przedstawicieli stron, projektanta i ew. 
rzeczoznawców w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9) Potwierdzeniem wykonania całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy 
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jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego. 
4. Odbiór gwarancyjny robót: 

1) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są cyklicznie co 12 miesięcy od dnia końcowego 
odbioru robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w przypadku ujawnienia wad – po upływie 
terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

2) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji. 

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

5) Odbiór gwarancyjny będzie dokonany komisyjnie przy udziale umocowanych lub 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego  
i przedstawicieli Wykonawcy. 

6) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru gwarancyjnego robót,. Odbioru 
gwarancyjnego dokonuje się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

7) Odbiór gwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (jeżeli jakiekolwiek wady wystąpiły)  
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

8)   Z odbioru gwarancyjnego sporządza się protokół odbioru gwarancyjnego robót. 
5. Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność 
Wykonawcy lub pełnomocnika lub kierownika budowy, lub kierowników robót branżowych nie 
wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnych 
protokołów odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i 
zarzutów w stosunku do wyniku odbiorów i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 7 wyznacza 

termin ich usunięcia, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia, 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki nadające się do usunięcia 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 
8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7, Wykonawca na piśmie ponownie zgłasza 

Zamawiającemu gotowość do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1, 2 lub 3. 
7. Z czynności odbioru sporządza się protokół według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

stanowiący załącznik nr 4 i 5 do Umowy. 
8. Protokół odbioru częściowego / końcowego sporządzony zostanie w terminie 7 dni roboczych licząc 

od daty rozpoczęcia przez Komisję czynności odbioru. 
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§ 12. 
Warunki płatności. 

1. Strony ustalają, że płatności wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 odbywać się będą  
z uwzględnieniem postanowień § 11: 
2) fakturami częściowymi po wykonaniu danego zakresu robót lub etapu określonego  

w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy do wysokości 80% wartości 
przedmiotu umowy określonej  w § 4 ust. 1, 

3)  fakturą końcową wystawioną na pozostałą wartość umowy wykonanych robót za ostatni  zakres  
robót wynikający z harmonogramu, po końcowym bezusterkowym odbiorze całości robót 
objętych umową. 

2. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót – 
zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej umowy. Podstawę wystawienia faktury częściowej  
za wykonanie części prac stanowić będzie protokół odbioru wykonanych robót w całości w danym 
etapie – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej umowy, bezusterkowego całego zakresu robót 
danego etapu stanowiącego przedmiot umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
stron do spraw odbioru końcowego etapu przedmiotu umowy,  
a podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót – 
zgodnie z treścią załącznika nr 5, bezusterkowego całego zakresu robót stanowiącego przedmiot 
umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron do spraw odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. Brak obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót budowlanych stanowi podstawę  
do odmowy przyjęcia faktury. 

4. Wypłaty będą zrealizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie do 30 
dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej w terminie do 21 dni od daty podpisania 
protokołów częściowych lub protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

5. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank. 
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących 

mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią. 
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, zapłata należności  

za wykonany przedmiot umowy będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe 
postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo:  

1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę  
i Dalszego Podwykonawcę na dokumentach, które dodatkowo załączy do faktur dostarczonych 
bezpośrednio do Zamawiającego,  

2) warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom w terminie trzech dni przed upływem 
terminu płatności faktury przez Zamawiającego. 

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 
kwoty należnej Podwykonawcom  i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. 

9. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
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ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. 

10.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub 
Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio 
na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców. 

14. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach części, za 
którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej 
staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres 
Zamawiającego) o chęci przekazania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania dostępnej pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Zgodnie z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia  09.11.2018 r.  O elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2191) Wykonawca może, ale nie musi wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do 
Zamawiającego za pośrednictwem konta na tej Platformie. W przypadku, gdy Wykonawca złoży 
powyższe oświadczenie, Zamawiający (zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy) zobowiązuje się do 
odebrania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, złożonej za pośrednictwem Platformy przy 
pomocy skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: Rodzaj adresu PEF - NIP, Numer adresu 
PEF - 5261744274, nazwa podmiotu: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.  

 
§ 13. 

Kary umowne 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania , o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,30% 
łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej 
niż 100% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,   
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2) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o którym mowa w § 3 ust. 5  
i § 7 ust. 2 pkt 2, 12 i 20 Umowy - w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 
100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,   

3) za zwłokę w usunięciu wad, awarii, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  
w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500.00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na ich usunięcie, lecz nie więcej niż 100% łącznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy,   

4) za zwłokę w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych i gwarancyjnych  
- w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na dokonanie 
przeglądów, lecz nie więcej niż 100% łącznego wynagrodzenia  brutto Wykonawcy,   

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1% nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej 
przez Wykonawcę kwoty należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień 
zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 4.000,00 złotych  
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 4.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz braku wprowadzenia 
zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo  
w zakresie robót budowlanych w wysokości 4.000,00 zł za każdy przypadek zawarcia umowy  
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych o treści nie uwzględniającej zastrzeżeń 
Zamawiającego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

9) za zwłokę w realizacji czynności dla której ustanowiono w umowie odrębne terminy,  
w szczególności dotyczy to terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

10) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca lub za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego 
stronie - w wysokości 20% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określonego w §4 ust. 1 
Umowy. 

11) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii lub oryginału polisy ubezpieczeniowej,  
o której mowa w §7 ust. 2 pkt 22, w wysokości 50,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 22. 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy będzie większa niż 14 dni Zamawiający może odstąpić  
od Umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania i kar umownych. 

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia, o którym 
mowa w §4 ust.1 oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Suma kar umownych  
z każdego tytułu odstąpienia, nie może być wyższa niż wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne na zasadach ogólnych określonych w KC. 
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§ 14. 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu umowy wynosi ……………….. miesięcy2. Bieg rękojmi i gwarancji jakości 
rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje rozszerzona 
przez udzielenie przez Wykonawcę …………….. miesięcy3 gwarancji za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w dacie odbioru robót wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do Umowy. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie innemu Wykonawcy wykonania napraw lub usunięcie usterek, 
wad, awarii w przypadku nie wywiązania się z terminów, o których mowa w załączniku  
nr 3 do Umowy. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usługi  
na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury. 

 
§ 15. 

Rozwiązanie umowy. 
1. W przypadku rażącego i powtarzającego się naruszania warunków Umowy przez Wykonawcę,  

a w szczególności niedotrzymywania przez Wykonawcę ustalonych terminów, o których mowa  
w §3 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty 
powzięcia informacji o podstawie odstąpienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w art. 456 
ustawy PZP. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia 
informacji o podstawie odstąpienia również z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności 
wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 

 1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 5 dni od daty wezwania 
przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych, 
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym i Nadzorem 
Inwestorskim sporządzają na dzień odstąpienia od umowy inwentaryzację wykonanych robót  
z określeniem ich wartości. 

 
2 Wykonawca wskazuje okres gwarancji w ofercie. 
3 Wykonawca wskazuje okres gwarancji w ofercie. 



 

22 
 

§ 16. 
Wierzytelności. 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy np. odsetek lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich 
członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki np. udzielenie poręczenia zapłaty  
za Zamawiającego, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do nie dokonywania potrąceń swojej wierzytelności wraz  
z odsetkami z wierzytelnością Zamawiającego lub osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 17 

Przedstawiciele stron 
1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnią: 

 roboty …………. - Pan/i/ ......................................nr uprawnień............................ 
 roboty …………. - Pan/i/ ......................................nr uprawnień............................ 
 roboty …………. - Pan/i/ ......................................nr uprawnień............................ 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych jest upoważniony do bieżącej koordynacji 
robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  
z harmonogramem, do odbiorów robót oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni 
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu 
na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 
robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 3 dni od wystąpienia z takim 
wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we 
wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: 
 Pan/i/ ....................................................... nr uprawnień............................ 
     oraz kierowników robót branżowych: 
 roboty …………… - Pan/i/ .................................................. nr uprawnień............................ 
 roboty …………… - Pan/i/ .................................................. nr uprawnień............................ 
6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na podstawie wpisu 

do dziennika budowy. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

8. Zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz kierowników robót 
branżowych  wymagają odnotowania w wewnętrznym dzienniku budowy i nie stanowią zmiany 
umowy. 

9. Zmiany kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych może nastąpić za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu. 

 
§18 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. stosowania Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), będzie przetwarzać powierzone 
niniejszą umową dane osobowe zgodnie z RODO. W przypadku stwierdzenia przez Strony 
konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej 
umowy danych osobowych przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa 
polskiego w zakresie ochrony danych osobowych,  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego 
z wejściem w życie RODO, a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego ustępu, Strony 
zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych 
osobowych zgodnie ze znowelizowanymi powszechnie obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 Rozporządzenia 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 przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) przekazuje Wykonawcy informacje o treści zawartej w rozdziale II SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  
i przedstawił w złożonej w postępowaniu ofercie i niniejszej umowie. 

 
§ 19. 

Inne postanowienia 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności  

i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, zwanej dalej 
ustawą lub PZP). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, o ile przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załączniki do umowy: 
Nr 1 – oferta wykonawcy z dnia … wraz z kosztorysami ofertowymi. 
Nr 2 – harmonogram rzeczowy. 
Nr 3 – szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi. 
Nr 4 – wzór protokołu odbioru robót. 
Nr 5 – wzór protokołu odbioru końcowego robót. 
Nr 6 – oświadczenie podwykonawcy. 
Nr 7 – porozumienie dot. BHP. 
Nr 8 – wykaz osób.  
 

              Wykonawca :                                                                     Zamawiający :  
 
 

   ………………………….                   …………………………... 
* niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
 
Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi 
 
 

KARTA GWARANCYJNA 
wykonanych robót sporządzona dnia …………………… 

 
I. Część informacyjna 
– Zamawiający:       …………………………………………………………………………… 
 
– Wykonawca:         …………………………………………………………………………… 
 
– Umowa (numer i data zawarcia): ……………………………………………………………. 
 
– Przedmiot umowy: …………………………………………………………………………..  
 
– Lokalizacja robót objętych kartą gwarancyjną:  ...……………………………………….. 
 
– Data odbioru końcowego: ……………...…………………………………………………… 
 
 
II. Warunki gwarancji jakości 

Okres gwarancji  …….. m-cy licząc do daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego 

Czas reakcji wykonawcy na zgłoszoną awarię do 4 godzin od momentu zgłoszenia 
Czas przybycia wykonawcy do siedziby 
zamawiającego, celem usunięcia zgłoszonych 
usterek, wad, napraw (również wykazanych w 
przeglądach gwarancyjnych) 

do 24 godzin od momentu zgłoszenia 
 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie usuwania 
awarii urządzeń i instalacji 

do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

Czas naprawy zgłoszonych usterek, wad, napraw 
gwarancyjnej 

nie dłuższy niż 5 dni robocze 

Liczba bezpłatnych przeglądów w okresie 
gwarancji (obejmuje również przeglądy 
konserwacyjne) 

wg zaleceń producenta jednak nie mniej niż 2 
przeglądy w roku 
 

 
1. Terminy przeglądów gwarancyjnych: 

- pierwszy przegląd – nie później niż 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu końcowego, 
- drugi przegląd - nie później niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu końcowego, 
- pozostałe przeglądy – o ich terminie Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie. 

2. Gwarancja obejmuje: 
a)  przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji, 
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b)  usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i 
ujawnionych w okresie gwarancji, 

c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia (ponosi Wykonawca), 

d) nieodpłatną konserwację i przeglądy wykonanego przedmiotu umowy, w tym konserwację 
bieżącą, naprawy i usunięcie: usterek, wad oraz awarii. 

3. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe z winy użytkownika, w tym 
uszkodzenia mechaniczne. 

4.  Fakt przybycia Wykonawcy w celu usunięcia zgłoszonych awarii, usterek, wad musi być pisemnie 
potwierdzony przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Nie potwierdzenie przybycia 
Wykonawcy przez Zamawiającego będzie traktowano jako brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie. 

5. Na okoliczność usunięcia awarii, wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Stwierdzenie usunięcia awarii, wad lub usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

7. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres 
gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w 
obu elementach. 

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 
okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich 
usunięcia. 

9. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub 
rękojmi. 

10. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub 
usterek w terminie 5 dni roboczych od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

11. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca 
musi dostarczyć kartę gwarancyjną na dostarczone urządzenia. 

12. Przestój w pracy urządzenia spowodowany usterką lub awarią przedłuża okres gwarancji o czas 
naprawy licząc od dnia zgłoszenia. 

13. W przypadku rozbieżności zapisów karty gwarancyjnej, z opisem przedmiotu zamówienia  
a zapisami dotyczącymi gwarancji wynikającymi z umowy, pierwszeństwo mają zapisy, które są 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 

14. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach wykonanych robót oraz przyjmowania zawiadomień 
o usterkach jest/są: 

 
ze strony wykonawcy……………………….. nr tel/fax …………………..e-mail ……………… 
ze strony zamawiającego………………… nr tel/fax ……………………..e-mail …………….. 
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15. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 KC). Okres dochodzenia uprawnień z 
tytułu rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji. 

 
 
 
 
 

............................................................. 
Data, podpis i pieczęć osób 
uprawnionych  
do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwa 
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Załącznik Nr 4 do Umowy 
Budowa: 
 
Obiekt: 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT  NR ……. 

(częściowych/końcowego*) 
 
W okresie od dnia…………………2021 r.   do dnia………………2021 r. 
 
Sporządzony w dniu………………2021 r.  przy udziale przedstawicieli: 
 
Inwestora…………………………………………….      Pana(i)……………………………… 
Generalnego  
wykonawcy……………………….............................. .   Pana(i)…………………………  
 
Podwykonawcy………………………………................Pana(i)……………………………… 
 
Innych członków………………………………………  Pana (i)…………………………… 

                 Pana(i)…………………………… 
                 Pana(i)………………………… 

Komisja stwierdza co następuje: 
 
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokółem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru 
(kartotece) / projektem. 
 
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:  

Nr 
Nazwa elementu lub części 

obiektu 

Wartość wg 
ryczałtu lub 
kosztorysu 

wykonawczego 
(netto) 

Potrącono z 
tytułu wad 
trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i 
zastrzeżenia 

stron 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      

Wartość bez VAT 
  

        

VAT  .... % 
  

        

Wartość robót z podatkiem VAT 
  

        

 
3. Roboty ujęte wyżej w kol. 2 zostały wykonane zgodnie z projektem. 
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4. Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3. 
5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5. 
 
*niepotrzebne skreślić
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  Zestawienie wartości wykonanych robót 
 

Lp
. Rodzaje robót asortyment elementy 

Wartości 
robót wg 

kosztorysu 
ofertowego 

lub 
zestawienia 

kosztów 
robót (netto) 

Od początku budowy  

Wartość wykonanych 
robót w okresie 
rozliczeniowym 

(netto) 

Zaawansowanie  
Wartość wykonanych 

robót (netto) 

Wartość wykonanych 
robót wg 

poprzedniego 
protokołu (netto) 

[kol 5/3] [kol 6+7] [kol 5 z poprz. prot] 

zł 
 

% 
 

zł. 
 

zł zł 
 

1 2 3 4 5 6 7 

        

      
 

 

        

        

  RAZEM: 
  
  

  
  

  
  

  

 
  
  

 
Protokół  sporządzono bez udziału/ z udziałem* przedstawiciela inwestora – w przypadku nieobecności przedstawiciela  inwestora podać uzasadnienie. 
 
 
(podpis Inspektora Nadzoru)                                          (podpis Inwestora)                                                                                       (podpis Wykonawcy) 
*- niepotrzebne skreślić.
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Załącznik Nr 5 do Umowy 
 

 
Protokół odbioru końcowego robót 

 
dotyczących…………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………...................... 
Sporządzony w siedzibie……………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………w dniu ……………………………… 
Komisja w składzie: 
 
Strona przyjmująca – Zamawiający: 
 
1. …………………………………… 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
przy udziale 
- inspektora nadzoru 
4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych 
5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych 
6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych 
Strona przekazująca – Wykonawca 
7. ………………………………………………....-kierownik budowy 
8. .....................................................................-kierownik robót budowlanych 
9. …………………………………………………-kierownik robót sanitarnych 
10.…………………………………………………-kierownik robót elektrycznych 
 
Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, co 
następuje: 
1) Wykonawca wpisem do dziennika budowy* / pismem* w dniu ……………………. powiadomił 

zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 
Inspektorzy nadzoru wpisem do dziennika budowy* / pismem*  w dniach ……………………………...... 
potwierdzili gotowość do odbioru. 

2) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu 
………………. pomiędzy …………………………………………………………., a 
……………………………………………………….. oraz aneksami nr ………….. z  dnia…………………………. do ww. 
umowy. 

3) Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie z zapisami w 
dzienniku budowy* / innymi dokumentami*. 
Termin umowy został dotrzymany */ opóźniony o……………………..dni z przyczyn*: 
 zależnych od wykonawcy* 
 zależnych od zamawiającego* 
 niezależnych od stron umowy* 
 określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych ustaleń 
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stron*. 
4) W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać 

wysokość kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone 
(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………)* 

5) Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja 
budowy pozostaje do wglądu w siedzibie zamawiającego. 

6) Wykonawca przekazuje zamawiającemu dziennik budowy* / dokumenty budowy* oraz w 
oddzielnie spiętym zbiorze:  
a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić 

brakujące elementy); 
b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące); 
c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące); 
d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące); 
e) inwentaryzację geodezyjną; 
f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 
g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami (w 
przypadku zmian – oświadczenia kierownika budowy powinny być poświadczone przez 
projektanta i inspektora nadzoru); 

h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu 
robót/budowy; 

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
i warunków pozwolenia na budowę, wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 
opisem; 

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty; 
k) inne (wymienić jakie). 
Wyżej powołany w lit. a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem. 

7) Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli 
nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru). 

8) Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono usterek (jeśli tak, należy wymienić jakie i 
podać termin ich usunięcia). 

9) Teren budowy został uporządkowany (jeżeli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania 
terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru terenu budowy załączonym do dokumentacji 
budowy. 

10) *W związku ze stwierdzeniem, że: 
 stwierdzono usterki (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), 
 dokumenty przekazane przez wykonawcę zamawiającemu są niekompletne (zgodnie 

z zapisami w pkt 6 protokołu) 
 zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego 

odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ………………………..... 
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Do tego czasu wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach …………… braki i 
usterki. 

11) *Po ustaleniu, że stwierdzone usterki/wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy 
odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę ………............... 
(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia). 

12) W związku ze stwierdzeniem, że: 
a) roboty budowlane zostały zakończone 
b) dokumentacja przekazana przez wykonawcę jest kompletna 
c) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (lub usterki usunięto lub odstąpiono od ich 

usunięcia za zgodą stron) 
zamawiający dokonuje z dniem ……………… odbioru końcowego przedmiotu umowy powołanej 
w pkt 2 protokołu. 

13) Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na…………m-cy od daty podpisania 
niniejszego protokołu, czyli do dnia…………………….. 

14) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł 
(słownie…………………………………………………………………………............……) 
zgodnie z ofertą* / kosztorysem ofertowym* / zamiennym* / powykonawczym*. Do dnia 
spisania niniejszego protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł 
(słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie z protokołami 
odbiorów częściowych z dnia .............................................................. 

15) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 
faktury opiewającej na kwotę brutto ………................................. zł słownie: 
………………………………………………………………………………………...............................................................
....................................................................................................................) 

16) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego 
 
1. ………………………….. 
2. ………………………….. 
3. ………………………….. 
 
Inspektorzy nadzoru 
 
4. ………………………….. 
5. ………………………….. 
6.  ………………………… 
 
Przedstawiciele Wykonawcy 
 
7. …………………………. 
8. …………………………. 
9. ………………………….. 
10 …………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 6 do Umowy 
 
 
 

Oświadczenie podwykonawcy 
 

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ....................................................... z 
dnia..........................................wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem jako 
Podwykonawca następujące roboty: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
(opis według protokołu odbioru) 
Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu ......................................zgodnie z zawartą umową o 
podwykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ....................... zł brutto i niniejszym zrzekam się 
wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych  
z wynagrodzeniem za ww. roboty. 
Uwaga! 
Do oświadczenia należy załączyć: 
 kserokopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
 potwierdzenie przelewu bankowego. 
 
 
............................................................................................................... 
Data, podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania 
podwykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do Umowy 

 
POROZUMIENIE 

 
z dnia…………….. do umowy………………………. 
regulujące zasady prawidłowej współpracy z firmami zewnętrznymi wykonującymi prace na rzecz 
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Warszawie   
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy: 
Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  
w  Warszawie, zwany w treści umowy Zamawiający,  
a 
firmą:…………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego 
oraz Wykonawcę. 

 
§ 1 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w miejscu, tj. 
…………………………………………………………………………………… 
( budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.) 

 
§ 2 

1. Pracodawcy ustalają koordynatorów sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy w osobach: 
........................................................................... 
oraz zlecają koordynatorom realizację w ich imieniu zadania, o których mowa w § 5 
2. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z koordynatorem sprawującym 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia pracownikom pracującym w 
(budynek, komórka organizacyjna: oddział, zakład itp.)………………………………… 
bezpiecznej i higienicznej pracy. 
3. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i 
przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy 
poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na 
terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  
Zdrowotnej  w  Warszawie odbywać się będzie w obecności koordynatora. 
4. Wyznaczenie koordynatora do nadzoru bhp nie zwalnia pracodawców z obowiązku 
zapewnienia zatrudnionym pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych 
pracowników. 

 
§ 3 

1. Obowiązkiem pracodawcy, którego pracownicy wykonują prace na terenie Samodzielnego 
Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie 
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jest pisemne przekazanie koordynatorowi nadzorującemu bhp, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
wykonywania prac określonych przedmiotem umowy: 
 nazwę firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, maila, 
 czasu trwania umowy, 
 rodzaju i miejsca wykonywanych prac, 
 wykazu pracowników, którzy będą wykonywać prace oraz dane osoby nadzorującej ich pracę, 
 w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania. 
2. Wykonawca przed podjęciem prac zobowiązany jest do przedłożenia koordynatorom nadzoru bhp 
oświadczenia potwierdzającego wypełnienie przez siebie obowiązku wynikającego z przepisów i 
zasad bhp tj.: aktualnych szkoleń bhp i badań lekarskich, wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz 
w środki ochrony indywidualnej, użytkowanych maszyn i urządzeń (certyfikaty, dostosowanie do 
minimalnych wymagań, atesty), zdarzeń wypadkowych (wypadki przy pracy), ocena ryzyka 
zawodowego. 
3. Wykonawca informuje koordynatorów nadzoru BHP o planowanym terminie realizacji prac 
pożarowo niebezpiecznych, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem. 

 
§ 4 

Do zadań i obowiązków koordynatora nadzorującego BHP należy: 
1. Informowanie pracowników Wykonawcy o: 
 zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu 
Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie, na poszczególnych 
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadkach 
awarii i w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; działaniach ochronnych i 
zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń: 
 zasadach poruszania się na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów  
Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie 
 zasadach postępowania w przypadku zdarzeń wypadkowych 
 pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
Informacja o pracownikach, o których mowa obejmuje: 
- imię i nazwisko 
- miejsce wykonywania pracy 
- numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej 
 o sposobie kontrolowania pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonywanych prac 
2. Informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Wstrzymanie pracy maszyn lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia pracowników wykonujących prace na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu 
Publicznych Zakładów  Psychiatrycznej  Opieki  Zdrowotnej  w  Warszawie. 
4. Odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy 
stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób. 

 
§ 5 

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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§ 6 
Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
wykonawcy, zamawiającego i koordynatora nadzorującego bhp. 

 
§ 7 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie obowiązywania umowy 
nr………….. 
 
 
 
    ……………………………….....                                                                          ………..……………………………………… 
           ( podpis wykonawcy)                                                                             ( podpis zamawiającego) 
 
 
 
 
            ……………………………………                                                   …..……………………………………… 
(podpis koordynatora nadzoru bhp)                                  ( podpis koordynatora nadzoru bhp) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


