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Zaproszenie do składania ofert na wykonanie  
robót budowlano – montażowych w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób 

Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. 
1. Zamawiający:  
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 
Zakopane.  

 
2) Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w 

budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
polegających na: 
Zadanie 1: dostawie i montażu daszków wejściowych nad drzwiami wejściowymi do 
budynku szpitala (5 szt), wymiana balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, 
montaż balustrady zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,50m. 
Zadanie 2: izolacji i dociepleniu ściany zewnętrznej od strony północno-zachodniej 
budynku szpitala.    

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
2.1 Zadanie nr 1:  

      a) Dostawę i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku szpitala 5 szt.  
- daszki na konstrukcji ze stali nierdzewnej dodatkowo przymocowane za pomocą 
linek stalowych (cięgła) z pokryciem ze szkła hartowanego o wymiarach 
2,40x1,5m. Montaż daszków musi uwzględniać istniejące ocieplenie budynku 
szpitala styropianem gr. 15cm.    

b) Wymianę balustrady na istniejących klatkach schodowych - 2 klatki schodowe 
- istniejąca balustrada spawana z rur stalowych malowana z pochwytem 
drewnianym mocowana do stopni (co trzeci stopień) - do demontażu;  
- nowe balustrady z profili stalowych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem 
hartowanym - szyba mleczna. Wysokość balustrady 1,10m od górnej krawędzi 
stopni schodów; 
- dostawa i montaż pochwytów stalowych ze stali nierdzewnej mocowanych do 
ściany klatki schodowej; 

c) montaż balustrady ze stali nierdzewnej na murku przy wejściu do nowej klatki 
schodowej od strony północnej  

    - balustrada z profili stalowych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem pionowymi 
prętami, wysokość balustrady od gruntu 1,10m;  

d) dostawę i montaż  ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych o 
wys. 1,5m - siatka 1,50m - ogrodzenie panelowe systemowe - np. typu Vega lub 
równoważne. 

2.2 Zadanie nr 2: 
a) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku od strony północno-

zachodniej - parking górny.  
Zakres robót budowlanych:  
- wykopy odsłaniające istniejące ściany zewnętrznej;  
- odczyszczenie i wyrównanie ścian zewnętrznych tynkiem cementowym;  
- wykonanie izolacji gruntem oraz papą termozgrzewalną - 2 warstwy;  
- przymocowanie do głębokości 1,4m  poniżej gruntu płyt styropianu 
ekstrudowanego gr. 5 cm;  



- montaż studni prostokątnych z płytą betonową w miejscu istniejących szachtów 
piwnicznych - 3 szt.; 
- zasypanie wykopów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 – 
dokumentacja techniczna do niniejszego zaproszenia obejmująca: STWIOR (zad.1 i 
2), Przedmiar robót zadanie nr 1, przedmiar robót zadanie 2, rysunki projektowe dla 
poszczególnych zadań.  

4. Minimalny okres gwarancji na obydwa zadania na wykonane roboty 36 miesięcy.  
5. Ze względu na prowadzone roboty budowlane na terenie szpitala Wykonawca musi 

uzgodnić terminy oraz sposób wykonywania robót budowlano-montażowych z 
Generalnym Wykonawcą przebudowy i rozbudowy budynku szpitala.    

     
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość części 2. Ofertę 
można złożyć na jedno z dwóch zadań lub na obydwa.  
 
3) Termin wykonania zamówienia:  
Zadanie 1: do 10.12.2019r. 
Zadanie 2: 7 dni roboczych od podpisania umowy. 
 
4) Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. aktualny odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
2. kosztorys(y) ofertowy(e) w formie uproszczonej, sporządzone w oparciu o 
dołączoną do zaproszenia do składania ofert dokumentację techniczną (w tym: przedmiar 
robót zadanie 1 i przedmiar robót zadanie 2)– który(e) będzie stanowił podstawę 
rozliczenia; 
3. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisana przez 
pełnomocnika; 
8. wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia 
(wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z 
treścią  formularza załączonego do zaproszenia)  
 
Wszystkie w/w dokumenty mają być złożone w terminie określonym w pkt.8 niniejszego 
zaproszenia. 

 
Dokumenty przedstawione w formie kopii (kserokopii) mają być  poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odrzucenie oferty. 
 
5) Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1. Cena oferty ma być podana w złotych polskich.  
2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane  

w przedmiarach robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich 
wykonanie, nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż zamawiający 
przyjmuje, że ich koszt został uwzględniony w innych cenach podanych w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy. 

3. Cena ma być wyliczona jako cena kosztorysowa netto plus obowiązujący podatek VAT  
i wynikająca z zsumowania tych dwóch pozycji cena kosztorysowa brutto. Ceny należy 
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena całkowita podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy 
podlegała waloryzacji.  

5. Cena ma obejmować wszystkie roboty, dostawy i usługi objęte zamówieniem bez 
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 



 
6) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej. 
 
2.1. Zadanie 1 i zadanie 2 - Cena brutto za całość robót - waga  100% 

 
           Cn 
C=  -------------x 100 x 100% 
          Cb 
gdzie: 

C- wartość punktowa kryterium „cena” 

cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert ; 

Cb – cena badanej oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali 100 punktowej 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

 
7) Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do 

składania ofert. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesyłać do dnia 13.11.2019 r. do godz.12.00, na 

adres: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
nr faksu : 18/20 146 32 

e-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 

znak sprawy: A.ZP-24-16/19 
 
Po upływie ww. terminu Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

-  mgr inż. Maciej Chowaniec –tel. 602 413 555  fax.: 18 / 20 146 32  
- mgr Barbara Kreft  - Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji  tel. 18 20 150 45 
wew. 188, e-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 

 
8) Termin i miejsce  składania ofert: 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 
(niski parter budynku)  lub w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl w terminie 
do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12.00  

Dopuszcza się składanie skanu ofert drogą elektroniczną (tj. nie opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), potwierdzonych niezwłocznie pisemnie. 
W takim przypadku należy przesłać niezwłocznie oryginał oferty na ww. adres 
Zamawiającego. 
 
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 
9) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy 
będącego osobą fizyczną 
 



Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady (EU) 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 (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych tj. RODO), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 

„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 24 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 
1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez 
Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod 
numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, 
tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, 
www.szpitalodrodzenie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy 

oraz realizacji umowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom 

upoważnionych zgodnie z obowiązującym prawem. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie kategorią archiwalną 

dokumentacji postępowania. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale konieczny 

dla wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 
 żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej 
oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający 
odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od 
osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane 
dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO.  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe 
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 

Zamawiający informuje, iż do przedmiotowe zapytanie nie jest postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1843). 
 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

mgr Helena Brzozowska  

       (podpis i pieczęć Kierownik Zamawiającego)  
 
 

Załączniki: 
1. dokumentacja techniczna (STWIOR, Przedmiary, Rysunki projektowe) 
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy  



 

zał. nr 2 do zaproszenia do  
składania ofert 

 
....................................................      
/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,  
Adres, NIP, REGON/                                    
  

FORMULARZ OFERTY 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlano – 
montażowych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – 
znak A.ZP.24-16/19, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Zadanie nr 1:* dostawa i montaż daszków wejściowych nad drzwiami zewnętrznymi (5 
szt), wymiana balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, montaż balustrady 
zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego. 
 
Cena netto za całość robót …………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość robót : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Zadanie nr 2: * izolacja i docieplenie ściany zewnętrznej od strony północno-zachodniej 
budynku szpitala. 
 
Cena netto za całość robót …………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość robót : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
 
Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 

Oświadczam(y), że udzielamy : 

Zadanie 1: ……..…. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 36) 

gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

Zadanie 2: ……..…. - miesięcznej (należy podać liczbę miesięcy – minimalnie 36) 

gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej 
przez zamawiającego. 
 
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń. 
 



Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: 

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

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

 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do 
zaproszenia. 
 
Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu1* 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  
 

Ades:  
 

Nr telefonu, nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Miejscowość ............................, dnia ....................................   r. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  



Zał. nr 3 do zaproszenia  
 

Projekt umowy 
 

Zawarta zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) w dniu ……………… roku w Zakopanem 
pomiędzy:  
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem, 
ul. Gładkie 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym -rejestrze stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego,  NIP: 
736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 

za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

a 
............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez  

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

zwanym w dalszej części niniejszej  

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem polegających na: 

1.1 Zadanie 1: dostawie i montażu daszków wejściowych nad drzwiami wejściowymi do 
budynku szpitala (5 szt), wymiana balustrad na wewnętrznych klatkach 
schodowych, montaż balustrady zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia panelowego 
wys. 1,50m. 

1.2 Zadanie 2: izolacji i dociepleniu ściany zewnętrznej od strony północno-zachodniej 
budynku szpitala.    

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
2.1  Zadanie nr 1:  
      a) Dostawę i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do budynku szpitala 5 szt.  

- daszki na konstrukcji ze stali nierdzewnej dodatkowo przymocowane za pomocą 
linek stalowych (cięgła) z pokryciem ze szkła hartowanego o wymiarach 
2,40x1,5m. Montaż daszków musi uwzględniać istniejące ocieplenie budynku 
szpitala styropianem gr. 15cm.    

b) Wymianę balustrady na istniejących klatkach schodowych - 2 klatki schodowe 
- istniejąca balustrada spawana z rur stalowych malowana z pochwytem 
drewnianym mocowana do stopni (co trzeci stopień) - do demontażu;  
- nowe balustrady z profili stalowych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem 
hartowanym - szyba mleczna. Wysokość balustrady 1,10m od górnej krawędzi 
stopni schodów; 
- dostawa i montaż pochwytów stalowych ze stali nierdzewnej mocowanych do 
ściany klatki schodowej; 

c) montaż balustrady ze stali nierdzewnej na murku przy wejściu do nowej klatki 
schodowej od strony północnej  



    - balustrada z profili stalowych ze stali nierdzewnej z wypełnieniem pionowymi 
prętami, wysokość balustrady od gruntu 1,10m;  

d) dostawę i montaż  ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych o 
wys. 1,5m - siatka 1,50m - ogrodzenie panelowe systemowe - np. typu Vega lub 
równoważne. 

2.2  Zadanie nr 2: 
a) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian zewnętrznych budynku od strony północno-

zachodniej - parking górny.  
Zakres robót budowlanych:  
- wykopy odsłaniające istniejące ściany zewnętrznej;  
- odczyszczenie i wyrównanie ścian zewnętrznych tynkiem cementowym;  
- wykonanie izolacji gruntem oraz papą termozgrzewalną - 2 warstwy;  
- przymocowanie do głębokości 1,4m  poniżej gruntu płyt styropianu 
ekstrudowanego gr. 5 cm;  
- montaż studni prostokątnych z płytą betonową w miejscu istniejących szachtów 
piwnicznych - 3 szt.; 
- zasypanie wykopów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, dokumentacją techniczną w 
tym: przedmiarami, STWIOR, rysunkami projektowymi, stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  

 
§ 2 

OŚWIADCZENIA I UBEZPIECZENIE WYKONAWCY   
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie 

i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy 

będzie wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie 

oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: 

a) prace będą one wykonywane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, 

doświadczenie, uprawnienia oraz posiadające aktualne badania lekarskie 

wykonane przez lekarza medycyny pracy, 

b) prace będą  bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby, 

c) załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające, 

d) pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: 

imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w 

zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach, 

e) zastosowane będą skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem 

z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania prac, 

f) dostęp do miejsc wykonywania prac będą miały jedynie osoby upoważnione 

i odpowiednio poinstruowane. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót 
objętych umową.  

4. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 3 podlegają w szczególności: 



a) roboty objęte umową oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonawstwem robót, 

b) odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa ust. 3  przez 
cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do okazywania aktualizacji 
tego ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.  
6. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu w zakresie umów 
( y), o których mowa w ust. 3, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie 
później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje z tego 
tytułu prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

§ 3 
WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom zapytania ofertowego, oraz dokumentacji 
technicznej dot. przedmiotu zamówienia. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w 
ust.2. 

§ 4 
TERMIN WYKONANIA  

1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w dniu podpisania 

umowy protokołem przekazania placu. 
3. Termin wykonania zamówienia Strony ustalają: 

Zadanie 1: do 10.12.2019r. 
Zadanie 2: 7 dni roboczych od podpisania umowy. 

4. Przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 3, Strony rozumieją 
dzień zakończenia i zgłoszenia go pisemnie Zamawiającemu do odbioru. 

 
§ 5 

SPOSÓB WYKONANIA /PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do 

kontaktu) następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną 
doprecyzowane po wyborze Wykonawcy i przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia). 

3. Dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o których mowa 
w ust. 2: 

Adres……………………………………………………………….; tel.: …………………………………………; 
fax:………………………………..; adres mail: ………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom 
wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również: 
1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie 

z zastrzeżeniem ust.10, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa, 
3) zmienić podwykonawcę  



6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

7. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia  innych niż wskazane przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie musi być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

9. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich 
postanowień umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu. 

10. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 
któregokolwiek Podwykonawcy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte 
niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 
zgłoszenia Zamawiającemu tych robót budowlanych, które będzie wykonywał 
podwykonawca. 

12. Zamawiający w ciągu 30 dni zgłasza pisemny sprzeciw wobec przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 11. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, 
których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez wykonawcę 
lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że 
Zamawiający złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw o którym mowa w ust. 12 
wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 
wynagrodzenia. 

16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta 
wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy albo ze 
zgłoszenia, o których mowa w  niniejszym paragrafie. W takim przypadku 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 
ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy albo ze 
zgłoszenia. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń 
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do reprezentacji, o 
otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych 



przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 
umowy, Zamawiający może, wstrzymać zapłatę za fakturę Wykonawcy, do czasu 
uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu 
Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o 
którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców na łączną sumę większą niż 5% wartości przedmiotowej umowy 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego.  

 
                                                                        § 6 

OBOWIĄZKI STRON 
Do obowiązków stron należy:  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie terenu budowy, 
b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
c) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
d) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego, 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, w tym  oznakowanie 

i ogrodzenie strefy niebezpiecznej, 
c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o dokumentację 

techniczną, 
d) wykonanie robót tymczasowych, których mogą być potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych, 
e) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe, 
f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 
dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły 
technicznych odbiorów. 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i 
nadających się do użytkowania, 

h) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją techniczną 
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych 
w przepisach szczegółowych oraz opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia itp., 

i) informowanie Zamawiającego w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o 
konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 
swój koszt, 

k) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,  

3. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 
rozpoczęciem prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek 
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas 
wykonywania robót. 



5. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 
także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez koordynatora 
umowy. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody Zamawiającego w 
związku z niezbędnym zdemontowaniem istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, a następnie usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji.                                                                      

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają 

zgodnie ze złożoną ofertą przetargową: 
Zadanie 1:  na kwotę brutto ....................... zł (słownie złotych: .....................) 
zawierającą obowiązujący ................... podatek VAT ....................... zł. Cena netto: 
............................... zł (słownie złotych: ................................................). 
 
W Zadanie 2:  na kwotę brutto ....................... zł (słownie złotych: .....................) 
zawierającą obowiązujący ................... podatek VAT ....................... zł. Cena netto: 
............................... zł (słownie złotych: ................................................). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie 
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie(ach)  ofertowym 
(ych) stanowiącym (ych)  załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega waloryzacji. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny z uwagi na  ustawową zmianę stawki podatku 

VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury, przy czym zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto. 

5. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie otrzyma, w oparciu o bezusterkowy 
protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodny z potwierdzonym przez 
koordynatora umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem 
powykonawczym). 

6. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118). 

 
§ 8 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
1. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji Zamówienia Zamawiający wyznacza 

następujące osoby:  
 Koordynator umowy:  mgr inż. Maciej Chowaniec, tel. …………….., e-mail: 

………………………………….  
2. Zamawiający oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do składania 

oświadczeń woli w zakresie odbiorów, o których mowa w § 9 umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/robotami kierownika 

robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  

    wykonawca na kierownika robót wyznacza: …………………………………………  
4. O Zmianie kierownika robót, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca niezwłocznie informuje zamawiającego na piśmie  
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia nieograniczonego wstępu na teren 
budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, 



do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, 
których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu robót przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych objętych zamówieniem, na podstawie pisemnego oświadczenia 

Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez koordynatora umowy, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

dokumentację powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 

deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, 

protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w 

art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane. 

5. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go 

o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamia 

o tym Wykonawcę. Odbiór końcowy następuje protokołem odbioru na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez koordynatora umowy, 

wykazu wykonanych robót, w terminie 3 dni licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał 

przedmiotu umowy w całości, oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w 

ust. 4.  

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wynosić będzie nie 

dłużej niż 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 7. 

9. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych w tej 

dacie wad. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 

usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 



będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,: 

a) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) a wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

11. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 10 
WARUNKI GWARANCJI RĘKOJMI 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy tj. roboty budowlane w tym na 
zastosowane materiały/elementy objęte przedmiotem zamówienia na okres:  
.................. miesięcy;  
(zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie) obejmującą wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy z wyjątkiem materiałów, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu 
gwarancji. Na materiały te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej równej okresowi 
udzielonemu przez ich producentów lecz nie krótszego niż udzielany przez 
Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia wady lub wad wskutek, których Zamawiający nie mógł 

korzystać w pełni z przedmiotu  umowy okres gwarancji na przedmiot umowy biegnie 

na nowo, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia wady lub wad. 

4. W przypadku stwierdzenia wady lub wad, która nie skutkowała brakiem możliwości  

korzystania w pełni z przedmiotu  umowy okres gwarancji na element objęty wadą 

biegnie na nowo, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego 

potwierdzenie usunięcia wady lub wad. 

5. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu/części przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzenia na 

nowe wolne od wad. 

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia 

przez Wykonawcę. Zgłoszenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi według 

wyboru Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku 

konieczności sprowadzenia specjalistycznych materiałów, termin ten nie może być 

dłuższy niż 28 dni, chyba, że strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone 

pisemnym protokołem. 

7. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady czyli o czas 

od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 



9. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 

w terminie 21 dni, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady.  

10. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca nie usunie wad w terminie 

21 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, z uwzględnieniem ust. 9, to 

Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować innego Wykonawcę do 

usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 

koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z 

dowodem zapłaty.  

§ 11 
KARY UMOWNE 

1. Strony uzgodniły, że w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków 
umowy będą naliczane kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 
2 -4.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 4 ust. 4   
w wys. 0,5% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub  rękojmi za wady albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi- w wysokości   0,05% ceny brutto za 
cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad; 
3. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci 
Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Tę samą karę 
zapłaci Wykonawca, jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
4. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 nie 
mogą przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 
niniejszej umowy. 
5. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
6. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną 
w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania; 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni z winy 
wykonawcy; 
e) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 
Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli; 
a) Zamawiający ze swojej winy nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo 
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na płatność faktury 
określonego w umowie, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 



c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe; 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 
c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub przerwania 
wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie 
z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, 
niestosowaniem się do poleceń koordynatora umowy, tempem robót nie dającym 
gwarancji wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 3 umowy. 

 
§ 13 

ZMIANY UMOWY  
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji z wykonania 

części przedmiotu umowy oraz w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy 
nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

3. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 2 umowy, wynagrodzenie 
umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT 
w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie 
aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
Prawo budowlane  oraz Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
4. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) dokumentacja techniczna w tym: przedmiary robót, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, rysunki projektowe - w wersji elektronicznej w formacie pdf 
2) Formularz oferty wg zał. nr 2 do zapytania ofertowego;  
3) Kosztorysy ofertowe. 
 
 

 
 
 
 

............................................                                   ........................................ 
Zamawiający      Wykonawca 

 

 


