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Umowa -   projekt 
dot. remontu Oddziału Wewnętrznego ZOZ w Łęczycy 

 
zawarta w dniu ........................2017 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z 
siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym  przez: 

Dyrektora - Andrzeja Pietruszkę 

zwanym w dalszej  części umowy Zamawiającym, 

a firmą:  ....................................................................................................................... 
z siedzibą pod adresem: ............................................................................................. 

reprezentowaną przez: ............................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Konkursu ofert Strony 
postanowiły spisać umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną 

ofertą, na rzecz Zamawiającego, remontu oddziału wewnętrznego szpitala ZOZ w Łęczycy 
zgodnie z zakresem robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
załącznik do umowy. 

2. Wszelkie uzgodnienia techniczno-administracyjne dot. przygotowania inwestycji a następnie 
dopuszczenia jej do użytkowania należą do Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza powierzenie niektórych robót wymienionych w załączniku do umowy 
podwykonawcom z podaniem jaki podwykonawca i jaki zakres robót będzie wykonywał. 

 
§ 2 

1. Do realizacji robót objętych umową Wykonawca użyje własnych narzędzi i urządzeń oraz 
materiałów budowlanych zakupionych we własnym zakresie. 

2. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie określone w Ustawie – Prawo budowlane, jak również uwzględniać 
specyfikę pomieszczeń Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały, urządzenia i narzędzia używane 
przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów  
bhp – p-poż. w trakcie realizacji umowy oraz opracuje na własny koszt i we własnym 
zakresie projekt Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy. 

 
§ 3 

Terminy realizacji: 
1. roboty objęte zamówieniem powinny zakończyć się nie później niż do 15.07.2017r. 
2. rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 7 dni od daty przekazania obiektu do remontu. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac ściśle z ustalonym przez Strony harmonogramem. 
 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. zgłaszanie poprzez wpis do dziennika budowy wykonania robót zanikowych, 
2. prowadzenie książki obmiaru zrealizowanych zakresów robót, 
3. sporządzanie dla robót dodatkowych, kosztorysu powykonawczego w oparciu o zatwierdzone 

zakresy robót wynikające z książki obmiaru robót, który wspólnie z protokółem odbioru 
wykonanych elementów robót stanowi podstawę do wystawienia faktury za roboty dodatkowe. 
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4. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie: 
a) z przedmiarem robót, 
b) ze złożoną ofertą, 
c) z obowiązującym prawem budowlanym, 
d) z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

5. zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru, 
6. przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z  wymogami prawa  budowlanego  

i obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
oraz obowiązującymi normami, 

7. dokonanie wszystkich uzgodnień techniczno-administracyjnych przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji, 

8. przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu ze wszystkimi uzgodnieniami 
kwalifikującymi przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z wymogami stawianymi 
obiektom służby zdrowia. 

 
§ 5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie placu budowy, 
2. sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Wykonawcę obmiarów robót 

dodatkowych  oraz zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych, 
3. zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych elementów robót uwzględniających  zakresy 

wykonane zgodnie z dokumentacją i z zastosowaniem cen wynikających z oferty cenowej, 
4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5. odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za zmagazynowane na placu budowy 
materiały i urządzenia. 
 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zakresu robót określonego w kosztorysie nakładczym wynosi: 

- brutto ............................ zł (słownie złotych: ....................................................................). 

- netto ............................ zł (słownie złotych: .....................................................................). 

- podatek VAT ............................ zł (słownie złotych: .........................................................). 
2. Cena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie zakresy robót ujęte w przekazanym 

kosztorysie nakładczym z uwzględnieniem wymogów określonych przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego będą cenami zryczałtowanymi  
nie podlegającymi zmianie do końca budowy. 

4. Ewentualne zakresy robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w przekazanym przez 
Zamawiającego kosztorysie nakładczym zostaną ustalone przed ich realizacją, w oparciu  
o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia 
kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w 
kosztorysie ofertowym. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do: 
a) prowadzenia prac w czasie ustalonym z Zamawiającym, 
b) odpowiedniego zabezpieczenia obszaru robót, 
c) utrzymania w należytym porządku obszarów remontowanych, w tym zwłaszcza usuwania 

i składowania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na wskazanym  
przez Zamawiającego miejscu, a następnie usunięcia ich na własny koszt, 

d) po zakończeniu poszczególnych odcinków robót, do uporządkowania pomieszczeń  
oraz terenu prac, 
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e) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń, ich części bądź urządzeń 
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie  
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

2. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność z podwykonawcą za należyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonanie robót nie może powodować zakłóceń w funkcjonowaniu istniejącej infrastruktury 
szpitala. 

 
§ 8 

1. Końcowy odbiór prac objętych umową zostanie dokonany komisyjnie w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..................... miesięcy. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów 
gwarancyjnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 579 
Kodeksu Cywilnego tj. korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 

4. Z ramienia Zamawiającego pracami kierować będzie Inspektor Nadzoru – ………………….. 
5. Z ramienia Wykonawcy pracami kierować będzie: ……………………………… 
6. Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego 

przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane”. 
 

§ 9 
1. Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia 

zawiadomienia. 
2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru końcowego 
wykonanych robót. 

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą 
rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 1% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 w przypadku niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b) 20% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

leżącej po stronie Wykonawcy. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. 
3. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości zamówienia. 
4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie 

powstania szkody o wartości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych  
oraz szkody wynikającej z wadliwej realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11 

1. Strony postanawiają, że zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu 
będącym podstawą złożenia oferty oraz wyboru Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 wymagają zawarcia odrębnej umowy, a w szczególności 
ustalenia jej istotnych warunków. 

3. Podstawą ustalenia ceny w przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego będą 
czynniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego. 
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§ 12 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe. 
2. Termin zapłaty …………. dni od daty przedłożenia faktury po zakończeniu robót - z 

zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po okazaniu dowodu finansowego rozliczenia się 

Wykonawcy z podwykonawcami. 
4. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury płatna będzie przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 
 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  gospodarczej 
(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)  obejmujące  swoim zakresem co najmniej 
szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w związku z realizacją zamówienia z sumą 
gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 100.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia. 
Zakres powyższego ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność za: 
- szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności  

w ramach usług/robót  wykonywanych  w ramach niniejszej umowy, 
- szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi do użytkowania odbiorcy, 
- szkody wyrządzone przez podwykonawców(o ile Wykonawca korzysta z podwykonawców), 
- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
- szkody wynikające z wibracji, wstrząsów, drgań, w szczególności w związku z prowadzeniem 

prac rozbiórkowych i wyburzeniowych, jak również działania młotów pneumatycznych, 
hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu, 

- szkody wyrządzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu 
ustawy prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych 

- szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie 
wykonywania prac lub usług, 

- następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników w miejscu realizacji umowy, 
2. Kopia polisy wymienionej powyżej wraz z kopią dowodu uiszczenia składki, Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 
3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia usługi 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 
ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia lub zawarcia nowej polisy spełniającej 
warunki określone w ust. 1 wraz z kopią dowodu opłacenia składki. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 
opłacania składek z tego tytułu, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, każdy z podwykonawców 
zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie żądanym  
od wykonawcy 

 
§ 15 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
 

§ 16 
Dopuszcza się zmiany umowy polegające na: 



Załącznik  nr 2 

a) zmianie przewidzianych w zakresie prac lub ofercie Wykonawcy materiałów, której 
konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili 
zawierania umowy, jeżeli zmiana ta nie doprowadzi do obniżenia standardu wykonania robót, 

b) zmianie zakresu rzeczowego umowy, która nie była do przewidzenia w trakcie 
przygotowywania, 

c) zmianie terminu wykonania robót, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, o czas wynikający z tych 
okoliczności, 

d) zmiany za zgodą zamawiającego podwykonawcy z przyczyn niemożliwych do 
przewidzenia w dacie zawarcia umowy. 

 
§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych. 

 
§ 18 

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, 
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę 
bez zgody Zamawiającego są nieważne. 

2. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego  
o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 
i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 
właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu 
nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję 
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 

 
§ 19 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści umowy, w przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze negocjacji, poddawane będą rozstrzygnięciu sądu właściwego  
dla miejsca wykonania umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Regulaminu konkursu z którego wynika niniejsza umowa. 

 
§ 20 

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

Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 
 

.................................................    ................................................. 
 
 
 
 

.................................................    ................................................. 


