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                         Załącznik nr 3 do SIWZ             

     
  Umowa  Nr __________/G- PSK/ 18   zawarta  w  Poznaniu  w  dniu ___________2018r.  
 
po wyborze oferty Wykonawcy  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego, prowadzonym w  trybie  
przetargu nieograniczonego na  podstawie  art. 39 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r. - Prawo  zamówień  
publicznych  (tekst jednolity  Dz. U.  z  2017r. poz. 1579), oznaczonym  nr  sprawy  PN – 06/18,   rozstrzygniętym  
dnia  …………..2018r.  
pomiędzy 
Ginekologiczno – Położniczym  Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola  
Marcinkowskiego  w Poznaniu  ul. Polna  33,  60-535  Poznań  wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej  
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań - Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  
Krajowego  Rejestru  Sądowego  Nr  0000002866, REGON  000288840   reprezentowanym  przez : 
Pana  inż. Czesława Walkowiaka – z-cę Dyrektora ds. Technicznych na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
30.07.2015r. udzielonego przez  Dyrektora  Szpitala 
zwanym dalej Zamawiającym   

a 
 
……………………………………………………………………………………..  działającym  na  podstawie  
wpisu  do …………………………………………………… , REGON ……………………………,  
NIP……………………………  reprezentowanym  przez : 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 .  P R Z E D M I O T  U M O W Y  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje wykonać roboty budowlano- montażowe 

polegające na dostawie , montażu nowej rozdzielni głównej NN w Budynku Technicznym w 
Poznaniu przy ul. Polnej 33, zgodnie ze Szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy określonym w 
ust. 2, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 
 

 

3. Szczegółowe  zasady  świadczenia  usługi  określa: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy 

1) Roboty budowlane 

 2) Roboty elektryczne 

3) Unieczynnienie i zabezpieczenie części kanałów kablowych 

4) Likwidacja nieużywanych tras kablowych 

5) Zapewnienie ciągłości zasilania podczas wymiany rozdzielnicy 

6) Wymiana rozdzielnicy 

7) Wykonanie mostów kablowych 

8) Wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 

 9) Szkolenie obsługi 

10) Przedłużenie kabli odpływowych 

11) Pomiary, próby, uruchomienie 

12) Wszelkie roboty ogólnobudowlane wraz z wykonaniem dokumentacji 

 powykonawczej, usunięcie wszelkich pozostałości i prace porządkowe, 
które  nie zostały wykazane w ofercie, a wymaga tego prawidłowe wykonanie 

 niniejszej Umowy lub są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 

 zabezpieczenie przed awarią w toku wykonywanych prac. 
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2) Harmonogram realizacji umowy – załącznik nr 2 
3) Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
4) Złożona przez wykonawcę oferta 
5) Opis wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

obowiązujące w GPSK UM  -  Załącznik Nr  3 do Umowy 

-     stanowiące  integralną  część  umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez Zamawiającego 
dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z koncepcją projektową, i nie wnosi do nich żadnych uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem robót określonym w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, w szczególności dotyczącym przedmiaru 
robót, a faktycznym zakresem robót koniecznym do realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie dochodził od 
Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 Umowy ani uznania, że 
opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do zawarcia Umowy dotyczącej robót dodatkowych, o której 
mowa w § 13 ust. 4 Umowy. 

 
§ 2 .  O B O W I Ą Z K I  W Y K O N A W C Y  

1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zrealizowania Robót zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem i 

postanowieniami Umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, 
zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi,0 

2) dostarczenia w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych (rozumianych jako dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - dalej dni robocze) 
od daty podpisania Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Harmonogramu realizacji 
Umowy ,w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu realizacji 
Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od 
zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram realizacji Umowy, w którym uwzględni zgłoszone 
przez Zamawiającego uwagi, 

3) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 
zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż w 
ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 
Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną określoną w § 8.1.4, ponadto Wykonawca na własny koszt 
niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, w 
szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i 
zawarcia stosownych umów, 

4) niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego o 
fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień, które uniemożliwiają wykonanie 
Przedmiotu Umowy lub nakładają na Zamawiającego obowiązki, 

5) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska: 

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody środowiskowe wywołane 
swoim działaniem, a także działaniem podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy, 

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy prawa 
decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne 
do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych uzgodnień z 
właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, krzewy, trawniki 
itp.), 

c) wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, 

6) zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy, w 
tym: 
a) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę 

pracy zatrudnionych przy realizacji prac osób, zabezpieczania mienia w obszarze prac przed 
uszkodzeniem, określania zasad realizacji prac zgodnie z przepisami BHP, a także do 
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zapewnienia niezbędnych szkoleń odnośnie bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy 
pomocy których wykonywana jest Umowa, 

b) poinformowania swoich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 
występujących na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskaną od 
przedstawiciela Zamawiającego kartę identyfikacji zagrożeń, 

c) dokonania wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozwoleń (o ile będą wymagane) z zakładem 
energetycznym lub innymi organami na własny koszt i ryzyko, 

d) posiadania odpowiednich uprawnień energetycznych i wydawania pisemnych poleceń 
wykonania prac niebezpiecznych dla pracowników zajmujących się robotami wykonującymi 
przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót oraz o ich zakończeniu, 

b) zapewnienia nadzoru konserwatorskiego, jeżeli będzie wymagany, 

c) opracowania Planu BIOZ, jeśli jest wymagany obowiązującymi przepisami prawa, 

d) wykonania odtworzeń po wykonanych pracach, 

e) wykonania rozruchu technologicznego, 

f) przekazywania Zamawiającemu informacji o zagrożeniach i utrudnieniach mających wpływ 
na terminową realizację zadania, 

g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy, 

h) dokonywanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie pozwoleń (o ile będą wymagane) zakładem 
energetycznym lub innymi organami na własny koszt i ryzyko oraz dokonanie ostatecznego 
pozytywnego odbioru przez zakład energetyczny na własny koszt, 

i) posiadania odpowiednich uprawnień energetycznych i wydawania pisemnych poleceń 
wykonania prac niebezpiecznych dla pracowników zajmujących się robotami wykonującymi 
przedmiot zamówienia na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność prawną. 

3. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca zobowiązuje się w 
szczególności do: 

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami  określonymi w załącznikach do Umowy. 

2) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, właściwego zorganizowania i 
oznakowania placu budowy zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, a w 
szczególności projektem organizacji ruchu, oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu 
budowy w sposób wykluczający tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

3) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia w czasie   
         budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się przy terenie   
        Robót, 

4) po wykonaniu prac odtworzeniowych - uporządkowania terenu po Robotach, spisania protokołu  
odbioru prac i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu 
po Robotach do stanu pierwotnego ,  zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez 
Zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 
(słownie: trzy) dni robocze przed ich rozpoczęciem, 

5) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru Zamawiającego, 

6) dokonania właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych 
czynności, 

7) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, a w  
            przypadku wystąpienia awarii - wszelkich czynności i prac niezbędnych dla zabezpieczenia miejsca   
            zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu jej skutków lub o konieczności   
           usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona przez Zamawiającego. 

4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których zakup, 
transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi przepisami, a także wymaganiami 
co do jakości, wskazanymi w SIWZ oraz Projekcie przekazanym przez Zamawiającego, 

3) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych może 
nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz 
wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu, 
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4) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty i gwarancje 

producenta lub sprzedawcy, 

5) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia 
nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 

6) Wykonawca oświadcza, że zastosowane przez niego materiały będą spełniały wszystkie własności 
użytkowe wymagane dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującym prawem a odbiór 
prac w tym odbiór częściowy dokonany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku zastosowania materiałów nieodpowiadających ww. 
wymaganiom, 

7) Wykonawca nie odpowiada za zastosowanie materiałów w zakresie ich własności użytkowych, na 
których użycie Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego w każdym czasie: 

1) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy, 

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach częściowych sieci gazowej i przed jej uruchomieniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli 
etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie GPSK UM. 

7.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich 
zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 
swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy. 
 

§ 3 .  P O D W Y K O N A W S T W O  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim wyłącznie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego udzieloną w formie pisemnej. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, w całości lub w części, wykonania robót budowlanych 
objętych Przedmiotem Umowy osobom trzecim, zgoda Wykonawcy na ustanowienie podwykonawcy 
może być udzielona na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, przy zachowaniu 
następujących warunków: 

1) Wykonawca przedstawi podwykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu oraz określi zakres 
robót, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki płatności, 

2) w tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z 
podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej robót, które będzie wykonywał 
podwykonawca, 

3) w celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów, 

4) po zawarciu umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Wykonawca przekaże kopię tej umowy 
Zamawiającemu w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od jej zawarcia, 

5) płatność Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia podwykonawcy o wypełnieniu wszelkich świadczeń i zobowiązań, w tym 
zapłaty przez Wykonawcę kwot należnych podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób trzecich, 
którym powierza wykonanie Umowy, a w szczególności podwykonawców i ich pracowników (działania 
zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania lub uchybienia jego własne. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 7.1, wynagrodzenia 
podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, 
jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie podwykonawcy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kopię umowy ustanawiającą podwykonawcę. 

6. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

7. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.  
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     § 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 
administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, 

3) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, o 
ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca, 

4) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami. 
 

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający zobowiązany jest przekazać teren budowy a Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren 
budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na 
Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane ze szkodami na tym terenie. 

2. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień następujący po dniu 
przekazania terenu budowy, chyba że Harmonogram realizacji Umowy stanowi inaczej. 

3. Terminy realizacji poszczególnych etapów Robót określone są w Harmonogramie realizacji Umowy, o 
którym mowa w § 2.1.2). O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na 
ostateczny termin realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 
Zamawiającego. 

4. Za faktyczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6.4. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji Umowy bez 
podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

6. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie ust. 5, termin wykonania Przedmiotu Umowy 
przedłuża się o okres odpowiadający okresowi wstrzymania realizacji. 

 
§ 6 .  O D B I O R Y  

1. Po zakończeniu Robót Wykonawca zgłosi pisemnie ich wykonanie oraz gotowość do odbioru 
Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru końcowego robót  Umowy. 
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych, licząc od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją umowy. 
Dokumentem potwierdzającym będzie protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte 
wykonanie robót bez wad i uwag. 

3. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wskazane w ust. 
2, jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami powykonawczymi jeżeli takie 
nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, atesty 
na użyte do budowy materiały oraz zabudowane urządzenia. 

4. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 dokona ich 
weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy oraz jego 
rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół 
odbioru końcowego. 

5. Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego zakresu 
przedmiotu umowy będzie protokół odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego po 
wykonaniu wszystkich czynności objętych zakresem umowy. Odbiory częściowe będą dokonywane na 
wniosek Wykonawcy.  

6. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział 
nakazują odrębne przepisy. 

7. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły, które zawierać będą wszystkie ustalenia i 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 
- wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 
- podpisy uczestników odbioru, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

 

8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub 
uszkodzenia obiektu. 

9. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że obiekt 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego wykonania. 
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10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 
objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 
odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót. 

12. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach. 

13. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje Wykonawca oraz inspektor nadzoru 
Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność jego prowadzenia, 
bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót. 

14. W zakresie odbiorów częściowych, jeśli zostały przewidziane Umową oraz odbiorów częściowych w 
zakresie ust. 13, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 1 -13. 

 
 

§ 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 
 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie: 
netto:  ...........................................zł (słownie:  ...................................................................... złotych). 
brutto:  ...........................................zł (słownie:  ...................................................................... złotych). 
Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z  wykonaniem 
Umowy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w 12 równych ratach z zastrzeżeniem że: 
a) wartość miesięcznej raty to kwota …………….zł  brutto  -zgodnie z załącznikiem do umowy – 

harmonogram spłaty rat . Warunkiem zapłaty każdej z kolejnych rat jest jej pokrycie w wystawionych 
fakturach . 

b) pierwsza rata płatna będzie nie wcześniej niż po 30 dniach od podpisania umowy na podstawie  faktury vat 
częściowej po podpisaniu protokołu z wykazem wykonanych czynności. 

c) kolejne faktury vat częściowe będą wystawiane w odstępach 30-dniowych począwszy od daty wystawienia 
wcześniejszej faktury vat oraz po podpisaniu protokołu częściowego z wykonanych czynności do czasu 
zakończenia realizacji umowy. 

d) po zakończeniu realizacji umowy zostanie wystawiony i podpisany protokół końcowy, który upoważni 
wykonawcę do wystawienia faktury vat zawierającej pozostałą część kwoty wynikającej z realizacji umowy. 

e) - rata miesięczna płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy o nr …………………………………. . 

 
3. Podstawą do wystawienia faktury vat będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 6.5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru. 

4. Wykonawca  zapewnia  niezmienność  ceny  przez okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny jest możliwa na 
zasadach określonych w §  15 umowy. 

5. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym  781 16 21 484 
6. Za  datę  realizacji  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  konta  Zamawiającego  przez  bank. 
7. Wykonawca  nie  może  przenosić  na  osoby  trzecie  zobowiązań  płatniczych  Zamawiającego  z  tytułu          

niniejszej  umowy  bez  jego  uprzedniej  zgody  wyrażonej  na  piśmie,  ani  ustanawiać  na  nich  zastawów  bez  
zgody  Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności od Zamawiającego jest 
możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który faktycznie wykonywał dostawy (zakaz dochodzenia 
należności od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca). W razie, gdy w umowie 
ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy członkami konsorcjum istnieje 
solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny wobec Zamawiającego. 

9. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże:........................................... 
10. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości poszczególnych 

elementów stanowiących odrębny środek trwały, wg wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 
11. W przypadku wykonania robót lub części robót przez podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać 

wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu udokumentowania przez Wykonawcę rozliczeń z 
podwykonawcami poprzez dostarczenie oświadczeń podwykonawców, że wszystkie ich należności zostały 
uregulowane przez Wykonawcę oraz dokumentów finansowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za 
zlecone roboty podwykonawcom. 
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§ 8 .  K A R Y  U M O W N E  

1.Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie naliczał kary umowne;  

1) z  tytułu niewykonania umowy z winy po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto 
określonego  w § 7 ust. 1  umowy, 

2) za  niewykonanie  usługi  w  terminach określonych w Załączniku Nr 2 do Umowy,  w  wysokości   
0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7ust. 1   umowy, za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada  Wykonawca  
w  wysokości  10% wynagrodzenia brutto określonego  w  § 7ust. 1   umowy  , 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w 
wysokości  10  %  wartości  umowy  określonej  w  § 7ust. 1   , 

5) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2.1.2), z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7.1, 
za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, 

6) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7.1, 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

7) za  niedotrzymanie terminu wskazanego w § 1 0  p k t .  1 2  w   w y s o k o ś c i  7 0 0  z ł  z a  k a ż d ą  
r o z p o c z ę t ą  g o d z i n ę  o p ó ź n i e n i a  p o  c z a s i e  w y m a g a n y m ,  

8) w przypadku, gdy Umowa realizowana jest przez osoby inne, niż wskazano w §14 Umowy - w 

wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7.1 za każdy stwierdzony przypadek, jednakże 
nie więcej niż 20 % tej kwoty, 

9) za opóźnienia w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy, określonym w § 5.5, w przypadku obciążenia 
Zamawiającego przez ENEA Operator z tyt. opóźnienia w podłączeniu do sieci energetycznej w wysokości 
kary nałożonej przez zakład energetyczny. 

10) odpowiadającą równowartości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w 2017 roku, za 
niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w  § 14 ust. 6, w tym nieprzekazanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w 
wezwaniu dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 8 dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę. 
Przy czym kara umowna uiszczona będzie na rachunek Zamawiającego, który skutecznie stwierdzi 
naruszenie obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę wynikającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

11) w wysokości określonej w pkt 7,  w przypadku stwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy niespełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w  § 14 ust. 6 
w wyniku kontroli, o której mowa w § 14 ust. 10. Przy czym kara umowna uiszczona będzie na rachunek 
Zamawiającego, który wnioskował o kontrolę, w wyniku której skutecznie stwierdzono naruszenie 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę wynikającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego w tym zakresie. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi 
Zamawiający ma prawo potrącić karę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

3. W przypadku nie uiszczenia Wykonawcy wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji usług, Wykonawca ma 
prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

4. Strony niezależnie od kar  umownych  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  prawa  
cywilnego  przewyższającego  kary  umowne. 

5. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie  wszelkich  kar  finansowych  nałożonych  na  Zamawiającego  przez  
organy  kontroli  w  związku  z  wadliwą  realizacją  usługi  z  winy  Wykonawcy  z należytego wynagrodzenia. 
Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 
30 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1. 

 
 
 
 
      § 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami 

Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania Umowy w terminie 3 (słownie: 

trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany 
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sposobu wykonania, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach określonych w 

Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, 

3) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej 30 (słownie: 

trzydzieści) dni, zastrzeżeniem § 5.7, 

4) niewykonania Umowy w zakresie i terminach wskazanych w § 5.5 i § 5.6 lub niezrealizowania 

poszczególnych etapów robót w terminach określonych w Harmonogramie realizacji Umowy. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane do dnia 

zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy. 

3. W razie odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, na 

dzień odstąpienia od Umowy. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, 

jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązuje 

się zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych prac lub robót, 

które na dzień odstąpienia od Umowy mają dla niego wartość gospodarczą. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne oraz 

wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na takie 

działanie Zamawiającego wyraża zgodę, 

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy 

prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego protokolarnie, zgodnie z ust. 3, 

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w odniesieniu do 

wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia 

protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3. 

§ 10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy prac. W 

ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych 

albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

a. roboty budowlano-montażowe na okres …… miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego, 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych 

albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu robót 

lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu robót, urządzenia 

lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały urządzenia lub elementy 

wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Jeżeli 

stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca 

zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji. 

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu Umowy 

obowiązuje przez okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego Robót, za wyjątkiem wad 

nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 5 lat. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i za 

wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c. 

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wadv ujawnione w trakcie 

procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą 



 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1030 - Adm 

Wydanie 1 Strona 9 z 12 

Umowa roboty budowlanej 

 

 
również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej 

formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres 

 lub zostanie wysłane drogą mailową na adres ........................................................................................................  

W przypadku zgłoszenia dokonanego na piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu 

poleconego w jakiejkolwiek placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą 

dokonania zgłoszenia wady w rozumieniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze 

specyfiką funkcjonowania Zamawiającego jako Szpitala usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w 

terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny 

dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia 

wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, 

a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wyznaczenie takiego dłuższego terminu. 

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia 

wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i 

ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia 

rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia 

rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy 

ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie, o którym mowa w 

ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady 

usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie może 

powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego 

gwarancji. 

10. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu Zamawiającego 

pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wystawi Zamawiającemu 

dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już udzielonej w ramach 

postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić będzie funkcję znaku 

legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do 

Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie 

jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnień wynikających z 

niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy 

prawnego z faktu przejścia na niego Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim 

dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego 

Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego 
przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności 
wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. W celu skutecznego powiadomienia o wystąpieniu awarii w trakcie trwania gwarancji Wykonawca będzie 
powiadamiany o awariach skutecznie pod numerem telefonu komórkowego …………………………… 
czynnym całą dobę w dni robocze oraz wolne od pracy w celu zapewnienia reakcji w czasie maksymalnie 
do …. godzin. 

13. Pod pojęciem czasu  reakcji Zamawiający rozumie podjęcie czynności serwisowych w siedzibie 
Zamawiającego od momentu zgłoszenia telefonicznego na nr wskazany w § 10 pkt. 12. 
 
 
 

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o jakim mowa w art. 147 

ust. 1 Pzp w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (jest to cena za cały okres realizacji 
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zamówienia). 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp. W przypadku 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie mają również przepisy art. 148 ust. 3-5; art.149 
ust. 1 i 3; art. 151 Pzp.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 

§ 12. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca  posiada umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności związanej z 

realizacją umowy oraz  terminowo opłaca należne składki  ubezpieczeniowe  od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 

nie niższą niż 1 000 000 zł (1milion złotych) brutto. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 

polskich, w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Nr umowy ubezpieczenia ………………… , okres obowiązywania …………………………………. 

 
§ 13. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA 

1. Zamawiający informuje, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 
………………….. 

2. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił ...........................................................  
posiadający uprawnienia budowlane nr ..............................................................................................................................  

Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy protokołów odbiorowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, które wskazał w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

które będą realizowały umowę posiadają doświadczenie oraz aktualne uprawnienia, jeśli ich posiadanie 

wynika z przepisów obowiązującego prawa. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania 

innej/ych osoby/ób realizujących przedmiot umowy, pod warunkiem że osoba/y te będzie/ą 

posiadała/y doświadczenie i uprawnienia nie niższe niż zastępowane osoby. Zmiana osób nastąpi 

poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru 

poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję kierownika budowy 

poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, pod warunkiem że osoba ta będzie 

posiadała uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż osoba o której mowa w ust. 2. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące w 

zakresie realizacji zamówienia czynności  wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej  i  

elektrycznej w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia  oraz prace polegające na sprzątaniu placu 

budowy  tj. 

 Elektryków 

 Robotników budowlanych 

 Osób wykonujących prace porządkowe 
 

7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  w.w  wymogów  i dokonywania ich 
oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.w  wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 



 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1030 - Adm 

Wydanie 1 
Strona 11 z 

12 

Umowa roboty budowlanej 

 

 
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu  

terminie  wykonawca przedłoży zamawiającemu  wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia  
spełniania wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1  czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie  zamawiającego  . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności : 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem  rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy o pracę osoby 
wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  w.w oświadczenie wykonawcy. 
Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników,   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

9. Z tytułu  niespełnienia  przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonującej   wskazane w punkcie 1  czynności  zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty  przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  przez wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie  jako niespełnienie przez 
wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie  
czynności. 

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

11. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie nadzorować 

sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego  jest ………………………… tel. …………. e-mail: . …. 
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest ………………………… tel. …………. e-
mail:……………..…. 

12. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego - adres: ......................................................................................................................................  

2) dla Wykonawcy - adres: ................................................................................................................................................  

13. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. W 

przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 7, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora 

lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 

14. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone za 

potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust 7. Za dzień doręczenia 

korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia 

pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w 

szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za 

skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową 

(świadczącemu usługi Kurierskie). 

 

§  14  ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
 



 

 
 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1030 - Adm 

Wydanie 1 
Strona 12 z 

12 

Umowa roboty budowlanej 

 

 
2. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 
 
2.1 aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze 
zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian, 

 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2.1  jest potwierdzenie powstania okoliczności w 
formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania  wpływu  
zmiany stawki podatku od towarów i usług , na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do 
zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 
 

3. Z uwzględnieniem zapisu art.  144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki 
tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 

 
3.1. aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego, 

3.2. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 
wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

3.3 aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich 
 uniemożliwiających wykonanie robót,  a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

3.4 aneks w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przeksztalcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian. 

 
4. Dopuszczalne są zmiany umowy na podstawie zapisu art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

5.     W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  
wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz  z  ich  uzasadnieniem,  z  co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny być przez sąd 

powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego w Poznaniu 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

   Zamawiający:      Wykonawca:  

 


