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w dniu .................... w siedzibie Zamawiającego ....................................................................................................................................... 
pomiędzy Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 ................................ 
wpisanym w dniu 22.05.2001r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000012869, REGON: 357138472 ........................................................................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektor Wojciech Wokulski ..................................................................................................................................................................... 
 

a ................................................................................... z siedzibą: ............................................................................................................. 
wpisaną w dniu ..................... do ................................................................................................................................................................. 
prowadzonej przez ................................................., nr ............................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
NIP ........................, Urząd Skarbowy .........................................................................., REGON ............................................................. 
 
 
 

W następstwie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
zostaje zawarta umowa następującej treści: 

§ 1  
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach modernizacji budynku Przychodni Rejonowej 
nr 1 w Oświęcimiu. 

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr ZP/PN/04/10 (o której mowa w § 15)           
oraz Przedmiary Robót (odpowiednio dla robót wewnętrznych i zewnętrznych), stanowiące załączniki do specyfikacji. Określając szczegółowy 
zakres prac należy uwzględnić postanowienia § 6 ust.5 i 6 umowy.  

3. Prace określone w ust.1 obejmują wszystkie czynności dodatkowe związane z ich realizacją, w szczególności: 
1) urządzenie i zabezpieczenie placu budowy (bhp, ppoż. itp.), 
2) utrzymanie czystości na placu budowy, 
3) ubezpieczenie robót, 
4) magazynowanie (składowanie w celu wywozu) oraz transport (wywóz) powstałego gruzu i innych odpadów, 
5) niezbędne badania, pomiary, próby itp., 
6) przygotowanie i przeprowadzenie odbioru robót, 
7) likwidacja i uporządkowanie terenu prac. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania obiektem (terenem) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że uzyskał wszelkie decyzje administracyjne prawnie wymagane dla podjęcia robót określonych niniejszą umową. 
6. Prace objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej oraz warunkami BHP. 
7. Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca winien respektować postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008r. nr 30, poz. 187          
ze zm.). 

§ 2 
 

1. Strony ustalają, iż roboty polegające na .................. Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców, natomiast pozostałe roboty 
wykona osobiście. W przypadku braku podwykonawców zapisów ust. 2-3 nie stosuje się. 

2. Przed powierzeniem robót każdemu z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z danym 
podwykonawcą (dopuszcza się przedłożenie projektu zaakceptowanego przez Wykonawcę i podwykonawcę) oraz przedłożyć komplet 
dokumentacji dotyczącej zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę. Wskazane powyżej dokumenty muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Za jakość prac wykonanych przez podwykonawców 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Należności za roboty wykonywane przez podwykonawców uiszczać będzie na ich rzecz Wykonawca. Zamawiający zachowuje sobie prawo 
zatrzymania kwoty należnej na rzecz każdego z podwykonawców z kwoty wynagrodzenia określonej w § 6 ust.1 w przypadku powzięcia 
wiadomości, że roszczenie podwykonawcy nie zostało przez Wykonawcę zaspokojone. W przypadku uiszczenia zaległej należności                   
przez Wykonawcę zatrzymana kwota podlegać będzie niezwłocznemu wypłaceniu na rzecz Wykonawcy.  

 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace remontowe najpóźniej w dniu ........................................... (data rozpoczęcia robót zostanie 
ustalona w porozumieniu z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiający jest zainteresowany                  
jak najszybszym rozpoczęciem prac i będzie respektował zapisy ust. 3).  

2. Z chwilą przejęcia terenu prac (także cząstkowych) Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia w ciągu 60 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia 

............................................. 
4. O realizacji zamówienia można mówić, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany, 
2) Zamawiający stwierdzi zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z dokumentacją techniczną, 
3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty wymienione w § 1 ust.3 pkt 5, 
4) strony podpiszą protokół odbioru, o którym mowa w § 7 ust.1. 

5. Zamawiający dopuszcza opóźnienia w realizacji prac wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. złe warunki atmosferyczne),                  
z zastrzeżeniem, że wystąpienie tego typu okoliczności obliguje Wykonawcę do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego                              
o przyczynach opóźnienia oraz charakterze okoliczności powodujących opóźnienie, jak również uzgodnienia z Zamawiającym nowego terminu 
zakończenia robót. 

6. Niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz w dowolnym momencie jej realizacji Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę 
harmonogramu prac, określającego w przybliżeniu czasokres wykonania poszczególnych części zamówienia (rozumianych jako roboty 
cząstkowe), celem zapobiegnięcia dezorganizacji pracy Przychodni. 

 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie w taki sposób, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody 
powstałej w związku wykonywaniem robót określonych w § 1 umowy, w szczególności: 
1) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i w miarę potrzeby oznakować miejsce aktualnie prowadzonych prac oraz dbać                                    

o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót w oznakowanym miejscu, 



UMOWA  nr  ZP/PN/04/10 
PROJEKT 

Strona 2 z 3 

2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie robót należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzeganie zasad BHP i innych 
zasad i norm określonych w § 1 ust.6. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wszelkich innych odpadów wytworzonych przy prowadzeniu robót budowlanych, 
zgodnie z dyspozycją art.3 ust.3 pkt 22 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 ze zm.). Odpady te winny zostać usunięte 
poza teren bazy Zamawiającego najpóźniej w dniu zakończenia robót. 

2. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu i/lub osobom trzecim w związku                                  
lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osoby trzeciej 
Wykonawca zobowiązuje się w miarę możliwości doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawić szkodę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i realizacji dostawy materiałów niezbędnych do wykonania prac. 
 
 

§ 5 
 
 

1. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ....................................... (Inspektora Nadzoru poda Zamawiający na etapie podpisania umowy) 
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane                             

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). Inspektor nadzoru ma prawo kontroli rozliczeń finansowych robót będących 
przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............................................. 
4. Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane                             

(tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). 
§ 6 

 
 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia, wynoszącego               
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy nie więcej niż ......................... PLN netto (słownie 
...........................................), a z podatkiem od towarów i usług VAT ......................... PLN brutto  (słownie: ...............................................). 

2. Ostateczne obliczenie wartości wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zadania i dokonane zostanie w oparciu o ceny kosztorysowe 
przedstawione w ofercie oraz rzeczywiście wykonane i odebrane prace potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Komisję Odbioru. 

3. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac wyszczególnionych w § 1 niniejszej 
umowy. 

4. Materiały używane podczas wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                     
i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). 
Materiały i produkty używane podczas realizacji zamówienia winny być ponadto oznaczone znakiem CE lub posiadać oznaczenie 
równoznaczne, gdy dopuszczają to przepisy ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 ze zm.).  Zamawiający (Inspektor 
Nadzoru) ma prawo żądać od Wykonawcy okazania odpowiednich certyfikatów, aprobat technicznych itp. 

5. Roboty dodatkowe nie objęte kosztorysem ofertowym, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 
przedmiotu umowy oraz których wartość nie przekracza 50% ogólnej wartości realizowanego zamówienia, a są niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, przy czym ich wykonanie stało się konieczne na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 
Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 
 

§ 7 
 
 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji oraz sporządzeniu końcowego protokołu odbioru Wykonawca wystawi fakturę VAT. Podstawą 
wystawienia faktury będzie sporządzenie i obustronne podpisanie końcowego protokołu odbioru wg wzoru druku obowiązującego                             
u Zamawiającego oraz potwierdzenie w jego treści przez członków Komisji i Inspektora Nadzoru wykonania prac zgodnie z ofertą                               
i dokumentacją techniczną oraz spełnienie innych warunków wymienionych w § 3 ust. 4. Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury VAT 
przed podpisaniem protokołu odbioru. 

2. Zamawiający ureguluje należności umowne przelewem ze swojego konta w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień 
zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 6 ust.6 wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 zostanie proporcjonalnie obniżone. 
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 

 
 

§ 8 
 
 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót na 3 dni przed datą zakończenia prac,                             
a Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, przy czym nie będzie on późniejszy niż 7 dni od daty zakończenia 
prac. 

2. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru towaru będącego przedmiotem umowy będzie powołana w tym celu specjalna Komisja             
przy udziale Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu (członkowi Komisji lub Inspektorowi Nadzoru) terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót podlegających zakryciu 
lub zanikowych spowoduje,  że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę. 

4. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru końcowego, odbioru częściowego lub odbioru prac podlegających zakryciu bądź zanikowych zostaną 
stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia odbioru robót i wyznacza jednocześnie termin usunięcia wad; 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Postanowienia § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) stosuje 
się odpowiednio. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem.  

 
 

§ 9 
 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji z okresem ważności ....... miesięcy. Gwarancja dotyczy wykonania robót 
objętych umową, jak również materiałów użytych do ich wykonania. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku odmiennej daty wskazanej na dokumencie gwarancyjnym 
zastosowanie znajduje termin umowny określony powyżej, bez zmiany czasokresu gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru robót budowlanych. Dokument ten winien  
określać, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz 
zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.  

4. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót oraz użyte materiały zostaje rozszerzona poprzez 
udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, wskazany w ust.1. 
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5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, 
chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

6. W okresie rękojmi i gwarancji mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego przeglądy przedmiotu umowy. Uporczywe uchylanie się 
przez Wykonawcę od dokonywania przeglądów przedmiotu umowy w okresie gwarancji będzie uznane za rażące naruszenie postanowień 
umownych. W razie stwierdzenia podczas przeglądu wad lub usterek odpowiednio stosuje się postanowienia § 8 ust. 4 pkt 1 w zw. z § 9 ust. 3 
oraz § 8 ust. 5 umowy. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem. 

 

§ 10 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach              
i okolicznościach:     
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
c) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek 

stwierdzonych w czasie odbiorów lub w trakcie przeglądu określonego w § 9 ust.6. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada  Zamawiający,  z  zastrzeżeniem § 11, 

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upływa 
uzgodniony przez strony termin na dokonanie odbioru przedmiotu umowy lub usuniętych wad, a przedmiot umowy został 
udostępniony zgodnie z postanowieniami umowy i uzgodnieniami stron. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia 

(lub inny uzgodniony przez strony) oraz przyjmie następujące dodatkowe zobowiązania: 
1) Zabezpieczenie placu robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie (Wykonawca winien 

sporządzić kalkulację kosztów), 
2) Wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót głównych oraz robót zabezpieczających określonych w pkt 1,            

jeżeli odstąpienie nie nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający winien niezwłocznie dokonać 
odbioru (lub uzgodnić inny termin odbioru z Wykonawcą), przejąć teren budowy oraz wypłacić Wykonawcy należną mu część 
wynagrodzenia.  

§ 11  
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest odpowiedzialność Zamawiającego                   
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust.1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.    
 

§ 12 
 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie.   
2. Postanowienia § 11 ust.3 stosuje się odpowiednio.    

§ 13 
 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 14 
 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze zastosowania 
przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający 
przekazując pisemną informację Wykonawcy.          

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo 
dla Zamawiającego. 

§ 15 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,                
a w sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr ZP/PN/04/10 oraz oferta Wykonawcy. 
 

§ 16 
 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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