
UMOWA 
 

zawarta w dniu………………………………………… 2015 roku w Pabianicach 
pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED  
z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12,  
NIP:731-10-03-493,  
REGON: 000645292,  
KRS: 0000001111  
reprezentowanym przez:  
Dyrektora –  Annę Szcześniak - Rydz 
zwanym dalej “Zamawiającym”  
a, 
……………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  
....................................................................................................................................... 
Zwaną dalej „Wykonawcą 

§ 1 

Uwarunkowania Umowy 

 

1. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 09 sierpnia 2013 roku poz. 907 ze 

zmianami).  

2. Umowa będzie finansowana w 80% ze budżetu Województwa Łódzkiego oraz w 20% środków własnych. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji parteru budynku A 

 i C Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze SIWZ i załącznikami: przedmiarem 

robót,  stanowiącym załącznik do umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi  

z przepisów technicznych i prawa budowlanego, przepisami BHP i Ppoż. oraz zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i ustalonymi standardami. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody 

dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej  

z przedmiotem umowy na wartość co najmniej ………………………zł (……………..) obowiązującą do 

czasu zakończenia zamówienia. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w 

przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez uprawnioną osobę wraz z dowodem opłacenia składki.  

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy  

do dnia …………………………..2015 roku. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego końcowego 

protokołu odbioru robót. 

 

§ 4 

Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy na terenie  Przychodni: 

1) roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy lub zanieczyszczenie 

powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie realizował po godzinach pracy Przychodni 

i w dni wolne od pracy lub po uzgodnieniu terminu ich wykonywania z  …………………………, 

2) z uwagi na fakt, że roboty budowlane są realizowane w czynnym obiekcie, Wykonawca powinien 

dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań Przychodni, 



3) należy przewidzieć pracę wielozmianową, w tym również w soboty i dni wolne od pracy Przychodni, 

4) szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, zabrudzenia i uszkodzenia Wykonawca naprawi lub 

pokryje koszty ich usunięcia, 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego,  

6) Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady i gruz, a Wykonawca zobowiązany jest do 

systematycznego opróżniania kontenera, 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
……………………………złotych (słownie: ……………………………………….. 
 

             w tym 23% podatku VAT ………………………………..zł 
 

 

§ 6 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:  

 

Kierownik budowy ……………………………………………………. 

posiadający uprawnienia nr  ………………………………………….tel. ………………………..  

 

§ 7 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona: 

a) bez udziału podwykonawców;* 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy o podwykonawstwo zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy w brzmieniu zgodnym z przedkładanym projektem. Projekt umowy z podwykonawcą musi 

zawierać w szczególności: 

a) zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, 

b) terminy realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, 

c) wynagrodzenie,  

d) terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy (nie dłuższy niż 30 dni),  

e) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy, 

f) postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane przez podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego 

wynagrodzenia,  

g) obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego przez podwykonawcę,   o nienależytym 

wykonywaniu umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie 

wynagrodzenia,  

h) postanowienie o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

umowy przez podwykonawcę z kolejnymi podwykonawcami w związku z realizacją przedmiotu umowy 

 

§ 8 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy obszar budowy przeznaczony do remontu, poda lokalizację 

ujęcia wody do celów prac budowlanych, sposób poboru energii elektrycznej, wskaże miejsce gromadzenia 

odpadów w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.  

 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

okres ……………………….. miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi wad 

fizycznych i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty 

potwierdzenia daty usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 



przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 16. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy i zakończeniu robót porządkowych  

i wykończeniowych, przedłożeniu dokumentacji powykonawczej oraz dopełnieniu wszelkich formalności 

koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu zgodnie z prawem budowlanym.  

 
§ 10 

 

 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy i zakończeniu robót porządkowych  

i wykończeniowych, oraz dopełnieniu wszelkich formalności koniecznych do rozpoczęcia użytkowania 

obiektu zgodnie z prawem budowlanym. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady to Zamawiający:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, określając 

jednocześnie w protokole termin ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, zachowując prawo domagania  się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 
opóźnienia,  

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, umowa zostanie 
rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i 
finansowymi. 
 

§ 11 
 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, do której 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał protokołu odbioru końcowego.  

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od daty prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT. 

3. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 2, uważa się złożenie w  tym 

terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

4. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub 

odpowiednio przez Podwykonawcę  i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

 
§ 12 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i 

wysokościach: 

1) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy, ustalonego w niniejszej umowie w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia , nie więcej jednak niż 10% tego 

wynagrodzenia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu lub w okresie gwarancji  

i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% tego 

wynagrodzenia, 

3) za nieprzedstawienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w wysokości 0,1 % wartości tych 

robót wskazanych w kosztorysie ofertowym, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5. 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5, za 

każdy dzień opóźnienia  w zapłacie, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia , 



7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień 

opóźnienia , 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 7 w wysokości 

0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia w 

dokonaniu zaleconej przez Zamawiającego zmiany. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 13 

 

1. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonywane w granicach określonych  

w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w przypadku: 

a) zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w zakresie przedmiotu 
umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, 

b) zaistnienia przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z czynników obiektywnych lub 
niezależnych od Stron, np. zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia występujących 
po zawarciu umowy, które uniemożliwiły by  należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków. 

d) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności 
wskazanych w ust.2. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności wskazanych w ust.2. 

 

 

§ 14 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………….złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………..) w formie ............................. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający 
pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 14 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  
 

 

§ 15 
1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, 

Kodeks Cywilny, Prawo budowlane oraz wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i ofercie Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . 

4. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 

 

 


