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WZÓR UMOWY  
 

W dniu ……………………. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy: 
 

Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

z siedzibą w Warszawie 03-924, ul. Niekłańskiej 4/24,  

zwanym dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez: 

 

- Małgorzatę Stachurską-Turos – Dyrektora 
 

a Firmą  

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

- ........................................................................ - .................................................................... 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

……………………………………………, …………………………… pod numerem 

…………………….., o Nr NIP …………………., REGON ……………………., wybraną 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, procedura Nr 

sprawy: RZP- 8/MS/2019 

- o następującej treści: 

łącznie zwanych „Stronami” 
 

„Renowacja studni głębinowej z budową stanowiska do uzdatniania wody” 

 

Wartość brutto ogółem umowy  ……………….. zł 
 

Gwarancja na wykonane roboty budowlane ………………… 

              Reakcja serwisu w okresie gwarancyjnym ………….………… 

 

 

§ 1. Terminy realizacji umowy 
 

1. Zamówienie zrealizowane będzie w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. 

2. Za termin realizacji umowy uważa się dzień w którym dokonano ostatecznego, 

bezusterkowego odbioru za wyjątkiem sytuacji określonej w § 6 ust. 10 lit. b 
 

 

§ 2. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych dla zadania pod nazwą: „Renowacja studni głębinowej z budową 

stanowiska do uzdatniania wody” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tj.: Wykonanie 

renowacji studni głębinowej i zbiornika retencyjnego oraz zaprojektowanie i wykonanie 

stacji uzdatniania wody zwanej dalej „SUW” wraz z rurociągami łączącymi studnię 

głębinową ze stacją uzdatniania wody, hydrofornią oraz istniejącą siecią wodną Szpitala.  
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2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 2 – 

Programie funkcjonalno-użytkowym - stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej dla: SUW, hydroforni  wraz  z podłączeniem 

istniejącej studni głębinowej oraz powiązaniem z istniejącą siecią wodną Szpitala; 

b) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego remontu istniejących 

pomieszczeń budynku G dla potrzeb SUW i hydroforni.   

 
Dokumentację projektową w formie papierowej należy wykonać w ilości egzemplarzy wymaganych 

przez odpowiednie urzędy i instytucje. Dodatkowo należy wykonać w formie papierowej całą 

dokumentację w ilości po 2 egzemplarze dla Zamawiającego. Cała dokumentacja ma być 

przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD w formie .pdf i edytowalnej (.doc, 

.xls, .dwg). Harmonogram ma być wykonany tylko w wersji elektronicznej na płycie CD w formie 

.xls. 

a) Dokumentacje w wersji edytowalnej (.doc, .dwg i .xls) nie mogą posiadać 

zabezpieczeń przed zmianami. 

 

Prace budowlano-montażowe: 

– remont studni głębinowej metodą pneumoimpulsową, remont zbiornika retencyjnego 

wody wraz z wymianą ogrodzenia, remont pomieszczeń budynku G na potrzeby 

hydroforni i SUW oraz wykonanie robót montażowych SUW z hydrofornią, wykonanie 

ogrodzenia nieczynnego ujęcia wody dla ludności rozbiórka ceglanej obudowy studni 

głębinowej i postawienie nowej, roboty odtworzeniowe dróg i chodników w obrębie nowo 

wybudowanych rurociągów podziemnych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

 

3. Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskania na ich 

podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę oraz na eksploatację 

studni.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, wszelkimi 

dostępnymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz miejscem wykonania 

zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, dojazdem 

i pozostałymi warunkami, które mogą mieć wpływ na ich wykonywanie). Wykonawca 

przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń i oświadcza, że wykona umowę    

zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w swojej ofercie, której formularz ofertowy       

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w oparciu o Szczegółowy Opis        

Przedmiotu Zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy oraz wypełni pozostałe obowiązki umowne, zgodnie z przepisami 

prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz 

kierując się zasadą gospodarności. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich 

robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach umownego wynagrodzenia               

ryczałtowego wszelkich robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli konieczność ich wykonania przy zachowaniu należytej staranności przez 

Wykonawcę można przewidzieć na podstawie fachowej wiedzy Wykonawcy oraz zasad 

sztuki budowlanej.  

6. Roboty budowlane określone w Załączniku Nr 2 – Programie funkcjonalno-użytkowym – 

do niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał z zastosowaniem najnowszej 

technologii, techniki, sprzętu i środków, w sposób fachowy, sprawny, dokładny, 

terminowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitalnym, 

a roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie           
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ustawowych zadań Zamawiającego oraz w sposób nieuciążliwy dla funkcjonowania 

całości obiektów Zamawiającego. Roboty budowlane mogą być wykonane w godz. od 6.00 

do 22.00 we wszystkie dni tygodnia. Prace nie mogą powodować ujemnego wpływu na          

funkcjonowanie Szpitala.  

8. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele            

budowlane. 
 

 

§ 3. Warunki umowy 
 

1. Projekt budowlany i wykonawczy w swej treści powinien określać technologię robót, 

materiały, maszyny i urządzenia, parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia w 

sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

2. Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia, 

opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego  akceptację 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga 

również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy, oraz celu, któremu mają 

służyć.  

4. Zamawiający, przy udziale Inspektora Nadzoru, przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 

robót nie później niż w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia Kierownika Budowy najpóźniej do dnia 

podpisania umowy.  

6. Kierownik Budowy musi dysponować aktywnym telefonem komórkowym, którego numer 

zostanie udostępniony upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego. 

7. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy zgodnie z oświadczeniem zawartym 

w Załączniku nr 9 do SIWZ złożonym na wezwanie: 

a. Kierownik Budowy: ……………………………………………………….. 

8. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu obowiązków 

przez Kierownika Budowy Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt 

zastępstwo i powiadomić na piśmie o powyższym fakcie Zamawiającego. Zastępca 

ustanowiony w ten sposób będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie 

niższe niż osoba wyżej wskazana. Zamawiający, w razie nienależytego wykonywania 

obowiązków przez powyższą osobę, może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o jej 

zmianę – wniosek ten Wykonawca rozważy w dobrej wierze, bez uzasadnionego 

opóźnienia, z podaniem motywów swojego ewentualnego odmownego stanowiska na 

piśmie. 

9. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej. 

10. Na wniosek Stron lub z własnej inicjatywy Inspektor Nadzoru organizuje narady 

koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będą 

ustalane przez Inspektora Nadzoru, który poinformuje zainteresowane strony telefonicznie 

i/lub w formie elektronicznej podając termin zorganizowania spotkania. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

a. prowadzenie dziennika budowy. Wpisy w dzienniku budowy winny być 

każdorazowo potwierdzane przez Inspektora Nadzoru; 
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b. wydzielenie i oznaczenie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, terenu 

modernizacji oraz innych miejsc, które stanowią część terenu robót, a także 

zapewnienie stałego ich dozoru wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

c. wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych oraz prac przygotowawczych; 

d. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy; 

e. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 

f. zapewnienie nad realizacją na czas trwania przedmiotu umowy nieprzerwanego 

kierownictwa przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane 

przepisami prawa; 

g. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wszystkich 

branż wraz z dokumentacją źródłową, w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej. 

12. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski poprzez ustanowionych przez siebie 

Inspektorów Nadzoru, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

13. Inspektorzy Nadzoru w ramach nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1202  z późn. zm.). 

14. Inspektorzy Nadzoru nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania, w imieniu 

Zamawiającego, decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie 

Wykonawcy, określone w umowie. 

15. Wykonawca będzie sukcesywnie i w miarę potrzeb dostarczał materiały budowlane oraz 

sprzęt budowlany, zapewni osoby zdolne do wykonywania przedmiotu umowy, dostarczy, 

utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z terenu robót oraz posprząta 

teren robót i teren przyległy po wykonywanych robotach. 

16. Wykonawca po zakończeniu każdego dnia pracy zobowiązany jest do dokładnego 

uprzątnięcia terenu przyległego, z uwagi na charakter pracy Zamawiającego. 

17. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu 

niniejszej umowy, są przez niego przeszkolone: w zakresie BHP, ochrony p.poż. oraz 

kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie projektem budowlano-

wykonawczym, aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, sztuką budowlaną, 

normami oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

19. W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek 

każdorazowo zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji i możliwości 

dalszego wykonywania robót. 

20. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił tego faktu Inspektorowi Nadzoru, zobowiązany jest on do 

dokonania odkrywek robót lub takiego wykonania otworów, aby było możliwe zbadanie 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, a następnie do przywrócenia terenu 

odkrywek do stanu poprzedniego. 

21. Przed wbudowaniem wszelkich materiałów Wykonawca winien uzyskać ich akceptację 

przez Inspektora Nadzoru. 

22. Wykonawca ma obowiązek, na wezwanie Zamawiającego, udostępnić do wglądu 

formularze zamówieniowe materiałów. 

23. Materiały winny być nowe, nie używane, i odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266), wymaganiom, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych, jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych. 

Ponadto standard materiałów i wykonanych robót muszą być zgodne z Wojewódzkim 
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Programem Ochrony Środowiska oraz Polityką Środowiskową Województwa 

(www.mazovia.pl). 

24. Wykonawca zobowiązany jest stosować zaakceptowane przez Zamawiającego i/lub 

Inspektora Nadzoru materiały w gatunku pierwszym oraz posiadać dla nich wymagane 

prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej 

ich części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp.  

25. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również nie 

odpowiadające polskim normom, lub nie posiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów, muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru, 

potwierdzone przez Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. W przypadku 

nieusunięcia, przez Wykonawcę, zakwestionowanych materiałów mogą one zostać 

usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

26. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót, 

do momentu odbioru końcowego. 

27. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu robót oraz takich 

dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Zamawiającym, jako teren bieżących robót. 

Organizacja terenu robót oraz wszelkie roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu pacjentów i prawidłowemu funkcjonowaniu obiektów Zamawiającego. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego 

ramienia w realizacji robót (podwykonawców, dostawców, itp.). 

29. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko naturalne 

(zarówno na terenie robót oraz poza nim), ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi 

wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego 

działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki 

wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych odpowiednimi 

normami. 

30. Wykonawca wyraża zgodę na umożliwienie przedstawicielom Województwa 

Mazowieckiego oraz Wojewody Mazowieckiego (kontrolerom i wizytatorom), będącym 

podmiotem finansującym zamówienie publiczne, przeprowadzenia kontroli lub wizytacji, 

przedmiotu niniejszej umowy, na każdym etapie przygotowania i realizacji Zadania oraz  

po jego zakończeniu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na 

teren robót i przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których 

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych 

prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych 

prawem budowlanym a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów.  

31. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz 

zamieści informację w dzienniku budowy. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót 

w okresie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez 

Wykonawcę.  

32. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania 

wszelkich dokumentów robót do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 

33. Na 10 dni przed protokolarnym końcowym odbiorem wykonanych robót budowlanych 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże odpowiednie certyfikaty, Deklaracje 

Właściwości Użytkowych wyrobów, wymagane raporty z badań oraz inne niezbędne 

dokumenty. 
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34. W imieniu Zamawiającego do odbioru częściowego i/lub końcowego przystąpi Inspektor 

Nadzoru. Protokoły odbioru końcowego będą sporządzane wg wzorów określonych 

w Załącznikach nr 3 – 4 do niniejszej umowy. 

35. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek koordynacji prac i działań w procesie budowlanym. 

36. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę, a także dalszego Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 

robót budowlanych.  

37. Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży listę wyżej określonych osób. Osoby 

wskazane w Załączniku nr 6 do niniejszej umowy w czasie wykonywania prac muszą 

posiadać przy sobie dokument umożliwiający ich identyfikację w każdym czasie. 

38. Wykaz osób wykonujących czynności, które polegają na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych u Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego 

Podwykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 

z późn. zm.) musi uwzględniać  minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). Wykaz osób stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej 

umowy 

39. Wykaz, o którym mowa w ust. 38 powyżej, będący oświadczeniem Wykonawcy, ma 

potwierdzać zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę 

z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Oświadczenie to musi zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 

robót budowlanych są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie 

przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

40. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć poświadczone za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, 

Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych RODO (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacja takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania), jednocześnie pozwalać na skuteczną weryfikację osób 

do celów realizacji umowy. 

41. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 38 będzie budziło wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień 

we wskazanym przez siebie terminie. 

42. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 37, poprzez żądanie złożenia aktualnych 

dokumentów, o których mowa w ust. 38 i 40. Zamawiający może zwrócić się 

do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących 

czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych. 
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43. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 36, a także 

nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 38 i 40 będzie 

skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

44. W przypadku zmiany osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

o powyższym fakcie oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej. 

45. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku stwierdzenia, że osoba wykonująca czynności 

polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych znajdująca się 

na terenie budowy nie jest wyznaczona do wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, osoba ta zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia terenu 

budowy. 
 

§ 4. Wartość przedmiotu umowy 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w całości ustala się na kwotę 

brutto w wysokości ……………….. zł (słownie: ………………………………………), 

zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie zawiera należny podatek od towarów 

i usług (VAT), wszelkiego typu opłaty celno-skarbowe i obowiązuje do końca realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Ustalone wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

4. Określona w ust. 1 powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę 

za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany przez 

Zamawiającego rezultat. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 

cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają 

go w całości. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.  

6. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych podstawą do podjęcia decyzji 

o wykonaniu robót zamiennych jest pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący przyczyny 

i okoliczności określone w protokole konieczności wykonania robót zamiennych. Zakres 

robót zamiennych musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Roboty zamienne nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości umowy i zostaną 

rozliczone w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

 

§ 5. Warunki płatności 
 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty i dostawy nastąpi przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze końcowej VAT po wykonaniu robót, odbiorze robót 

potwierdzonych Protokołem Częściowego/Końcowego Odbioru Robót oraz po doręczeniu 

Zamawiającemu faktury VAT. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni licząc od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo wystawionej i doręczonej 

przez Wykonawcę. 
2. Płatność nastąpi w dwóch częściach:  

a) część pierwsza po wykonaniu dokumentacji oraz 40 % robót budowlanych, 

b) część druga po zakończeniu całości prac. 

3. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturą, zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenia ostatecznego, kompletnego rozliczenia 

należności ze wszystkimi podwykonawcami (jeżeli dotyczy). 
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4. Niespełnienie powyższego warunku będzie skutkować wstrzymaniem płatności z tytułu 

ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opóźnienia dokonania płatności powyżej 60 dni 

w przypadku nieotrzymania w terminie środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
6. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku udziału podwykonawców zapłata wynagrodzenia będzie realizowana 

zgodnie z art. 143c uPzp. 

8. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w zapłacie należności, Wykonawcy 

przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres 

od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty z zastrzeżeniem ust.4. 
 

 

§ 6. Odbiory techniczne 
 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlano-montażowych:   

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiór częściowy, 

c. odbiór końcowy. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Wykonawca jest zobowiązany zgłosić 

w formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. 

Po zgłoszeniu Inspektor Nadzoru niezwłocznie ustala z Wykonawcą termin odbioru. 
3. Odbiór końcowy:  

Postanowienia ogólne:  

a. odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przy 

uczestnictwie Inspektora Nadzoru zrealizowanej kompletnie  inwestycji, po 

sprawdzeniu jej należytego wykonania; 

b. odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego; 

c. w czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, Inspektor 

Nadzoru, a także przedstawiciele Zamawiającego oraz jednostek, których udział 

nakazują odpowiednie przepisy. W odbiorze końcowym mogą brać udział 

rzeczoznawcy powołani przez strony. 

5. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 

techniczne zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa budowlanego oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie 

w siedzibie Zamawiającego – zakończenie wykonania robót i zgłoszenie ich do odbioru.  

7. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie wszelkich 

prac i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  

a. oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 prawa budowlanego 

potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przepisami i obowiązującymi normami, dokumentacją projektową oraz, że teren 

budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren i działki wykorzystywane 

przez Wykonawcę zostały uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu; 

b. protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób; 

c. protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania). 

8. W przypadku niedostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów, Inspektor 

Nadzoru będzie miał prawo do nieprzystąpienia do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca 
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obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe. Termin wykonania odbioru liczony 

będzie od daty ponownego zgłoszenia odbioru.  

9. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych.  

a. Inspektor Nadzoru przystępuje do odbioru w ciągu max. 7 dni od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia robót; 

b. w dniu ustalonym przez Strony jako termin odbioru końcowego, sporządzony 

zostanie protokół odbioru końcowego zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Może on zostać spisany jako bezusterkowy 

lub może zawierać listę usterek i wad.  
10. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w trakcie czynności odbiorowych, 

iż zgłoszony do odbioru przedmiot posiada wady i/lub usterki, ustala się co następuje: 

a. w przypadku wad i/lub usterek, które nie są możliwe do usunięcia, 

a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru może odmówić odbioru oraz zażądać 

wykonania przedmiotu umowy ponownie; 

b. w przypadku wad i/lub usterek, które nie są możliwe do usunięcia, jednakże nie 

uniemożliwiają ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 

z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru może dokonać odbioru wraz 

z rekomendacją do Zamawiającego o odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia 

Wykonawcy;  

c. w przypadku wad i/lub usterek, które są możliwe do usunięcia, a uniemożliwiają 

lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, 

Inspektor Nadzoru może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie; 

d. w przypadku wad i/lub usterek, które są możliwe do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 

z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru  może, wedle własnego wyboru, 

odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, 

e. wyznaczenie terminu na usuniecie wad i/lub usterek nie stanowi zmiany terminu 

wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

niedotrzymania tego terminu; 

f. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Inspektora 

Nadzoru o usunięciu wad i/lub usterek. Wykonawca może żądać wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych i/lub 

usterkowych. Usunięcie wad i/lub usterek zostanie potwierdzone stosownym 

protokołem odbioru. 
 

 

§ 7. Podwykonawstwo 
 

Zapisy § 7 i 8 są obowiązujące w przypadku zawarcia umowy z podwykonawcami bądź 

dalszymi podwykonawcami. 

 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części zamówienia 

wymienione w ofercie Wykonawcy jedynie w trybie określonym w art. 647¹ Kodeksu 

cywilnego. Strony ustalają, że nie będzie zgodnym z niniejszą umowę powierzenie całości 

lub części robót podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający 

powziął i kiedy powziął informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania 

usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. 

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, lub dalszych 

podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były 

one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, 
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jego przedstawicieli lub innych osób uczestniczących z jego ramienia w realizacji robót. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe (tj. adres, nr telefonu komórkowego,                       

adres e-mail) podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty, o ile 

dane te są już Wykonawcy znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach wyżej wymienionych danych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót. 

4. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą, lub 

dalszymi podwykonawcami, wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego 

z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Zgoda ta jest zgodą wyłącznie na zawarcie umowy 

o przedstawionej Zamawiającemu treści. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania 

części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 uPzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami terminie 3 dni od momentu powzięcia 

decyzji o zawarciu umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 

roboczych od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o przedstawionej mu treści. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy 

poświadczoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych 

od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, lub dalszymi 

podwykonawcami, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy o przedstawionej mu treści. 

7. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, lub dalszymi 

podwykonawcami, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

Ponadto, umowa Wykonawcy z podwykonawcą, lub dalszymi podwykonawcami, musi 

zawierać klauzulę przewidującą, że zmiana tej umowy wymaga zgody Zamawiającego – 

w takim wypadku postanowienie ust. 3 – 5 niniejszego § stosuje się odpowiednio. 

8. Z zastrzeżeniem art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego Zamawiający nie jest związany 

stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich 

praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w 

pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części 

robót. 
9. Art. 143a do 143d uPzp stosuje się odpowiednio. 

10. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę 

wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą 

a Podwykonawca z dalszym Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści § 3 ust. 37-43, 

które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku 

zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest 

podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11. 
 

§ 8. Rozliczenia z podwykonawcami 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności w stosunku do 

swoich Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego  

przedstawić informacje o stanie należności wobec Podwykonawców, a w razie powstania 

wątpliwości, co do treści oświadczenia, stosowne dokumenty i rozliczenia. 

2. W przypadku zalegania przez Wykonawcę w zapłacie wymagalnych zobowiązań z tytułu 

realizacji robót objętych umową wobec Podwykonawców, Zamawiającemu przysługuje 

prawo wstrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu 

ich uregulowania. Zapłatę zatrzymanej części wynagrodzenia Zamawiający może 

uzależnić od przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzeń dokonania zapłaty zaległych 

zobowiązań wobec Podwykonawców. 

3. W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy i bezpośredniego rozliczenia się z Podwykonawcami. Wartość kolejnej 

płatności należnej Wykonawcy ulega obniżeniu. Wykonawca wyraża zgodę na powyższy 

sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie wynagrodzenia. 

4. W przypadku zawarcia umów przez Wykonawcę z Podwykonawcami na dany zakres 

robót, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

należności od Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę dokonania 

płatności przez Wykonawcę należnego Podwykonawcy wynagrodzenia za część robót 

wykonaną przez niego. 

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę kolejnej faktury Wykonawcy lub zatrzymać 

z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę odpowiadającą wysokości należności 

Podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia, bez odpowiedzialności 

za opóźnienie w zapłacie Wykonawcy z tego tytułu lub dokonać zapłaty bezpośrednio 

Podwykonawcy pomniejszając o tę kwotę wartość wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturą końcową całości 

zrealizowanego przedmiotu umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

potwierdzenie ostatecznego, kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi 

Podwykonawcami. 

7. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie wstrzymaniem płatności z tytułu 

ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą. 

8. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty obciążają 

w pełni Wykonawcę. 
 

 

§ 9. Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, aż do daty końcowego odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 652 Kodeksu 

cywilnego za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym do realizacji robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót oraz terenu, na który 

roboty te mogą oddziaływać, jak i samych robót (mienia) z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

wartość niniejszej umowy na okres przypadający od dnia przejęcia terenu robót do dnia 

zakończenia przedmiotu umowy. 
3. Powyższe ubezpieczenie powinno obejmować także odpowiedzialność wszelkich osób, 

z pomocą których Wykonawca wykonuje niniejszą umowę. Umowa ubezpieczenia musi 

być zawarta wyłącznie dla ochrony ubezpieczeniowej niniejszej umowy. Wykonawca 

odpowiada w pełnym zakresie za szkody wyrządzone na terenie budowy, a w przypadku 

wystąpienia z powództwem przeciwko Zamawiającemu Wykonawca przystępuje do 
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sprawy w charakterze przypozwanego lub interwenienta ubocznego na zasadach 

określonych w Kodeksie postępowania cywilnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 

do doręczenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej 

umowy, oryginału polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umów 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zamawiający ma prawo żądać 

przedłożenia do wglądu regulaminów i klauzul wraz z załącznikami na podstawie, których 

wystawiono polisę lub dokument. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym 

ustępie przysługuje Zamawiającemu przez okres 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o przyczynach powstania tego uprawnienia. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby, 

którym powierzył obowiązki wynikające z realizacji przedmiotu umowy określonego 

w § 2 niniejszej umowy w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania tych 

obowiązków. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne urządzeń, 

sprzętów, wyposażenia i infrastruktury, jakie powstaną wskutek działań bądź zaniechań 

Wykonawcy podczas wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy oraz 

zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel 

Wykonawcy. 
7. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, obejmuje 

wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 
8. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez poszkodowanych, Wykonawca zobowiązuje się, 

wraz z firmą ubezpieczeniową, której powierzył asekurację szkód, przeprowadzić sprawną 

likwidację szkód, bez pośrednictwa i interwencji Zamawiającego. 

9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę 

i nałożenia na Zamawiającego z tego tytułu kary pieniężnej lub innego rodzaju opłaty 

przez właściwe władze, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

całkowitych kosztów powstałych w wyniku zaniechania lub nienależytego wykonania 

robót przez Wykonawcę. 
10. Jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych określonych 

w § 11 ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane na okres …… 

miesięcy od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót. Wykonawca 

zobowiązuje się usuwać wszelkie zgłoszone reklamacją wady niezwłocznie po zgłoszeniu, 

nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadkach wad 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

usunięcie wad nastąpi w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia. 
12. Zamawiający może realizować prawa z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

13. Wykonawca oświadcza, iż czas reakcji Wykonawcy na wezwanie w ramach gwarancji 

wynosi: …………… 
14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt, w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego umową, w okresie gwarancyjnym wszelkich niezbędnych 

czynności zmierzających do utrzymania gwarancji zainstalowanych przez siebie urządzeń, 

wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych. 

15. Wszelkie wady i/lub usterki przedmiotu umowy powstałe w sposób niezawiniony przez 

Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi, a także inne uszkodzenia powstałe 

w wyniku wad i/lub usterek, uszkodzeń przedmiotu umowy zostaną usunięte przez 

Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych. 
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16. Istnienie wad i/lub usterek stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, 

mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie 

co najmniej na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią to inaczej. 

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i/lub usterek bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

18. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady 

nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

19. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych pomieszczeń w celu przechowywania 

materiałów budowlanych. Wykonawca winien zorganizować dostawy materiałów w taki 

sposób aby nie było konieczne ich magazynowanie.  

20. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 14 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową, na podstawie której Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty należnej 

Zamawiającemu kwoty, lub w zależności od formy roszczenia z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dokona jej potrącenia bądź wystąpi do podmiotu, 

który udzielił poręczenia lub gwarancji.  

21. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu 

jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie 

od treści umów, które zawarli między sobą. 

22. Wykonawca oświadcza, że prace projektowe, o których mowa w §2 niniejszej umowy 

wykonywane będą przez pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania tego 

rodzaju prac.  

23. Dokumentacja projektowa musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, 

iż opracowania i projekty są wykonane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami.  

24. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszą umową z należytą 

starannością, zgodnie z wiedzą i przepisami prawa, w tym aktualnymi przepisami Prawa 

budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych. 

 

§ 10. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela w osobie: Kierownik Działu Technicznego tel. 

22 50 98 379, celem kontroli należytego wykonania postanowień umowy przez 

Wykonawcę.  
2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela w osobie:  

Pan/Pani …………………………………..…, numer telefonu: ………………………, 

numer faksu: ……………….., adres email: …………………. 

3. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są upoważnione przez Stronę jedynie 

do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Osoby wymienione w ust. 1 – 2 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania 

jakichkolwiek zmian w treści niniejszej umowy. 
4. Zmiana ustanowionych, zgodnie z niniejszym §, osób nie stanowi zmiany umowy 

i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. 
 

§ 11. Kary umowne 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary 

umowne. Zastrzeżenie to nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość naliczonych kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

następującej wysokości: 
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a. za nieterminowe przekazanie zrealizowanego w całości przedmiotu umowy 

Zamawiający na prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień opóźnienia; 

b. za nieterminowe usunięcie wad i/lub usterek Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek; 

c. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień opóźnienia; 

d. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

e. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

f.    w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty na 

nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie robót budowlanych Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

g. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień 

opóźnienia; 

h. jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 9 ust. 4 

niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100); 

i.      jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego żądania od 

Zamawiającego nie złoży Zamawiającemu kopii umów o pracę osób bezpośrednio 

wykonujących roboty budowlane, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek niedostarczenia tych dokumentów; 

j.      za każdorazowe stwierdzenie obecności osób niewskazanych w wykazie 

wykonujących czynności, które polegają na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 

robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100);  

k. za każdorazowe stwierdzenie braku aktualnego wykazu oraz dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 37, 38, 39, 40 i 44 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100); 

l.      za brak wymaganych niniejszą umową zapisów w umowie łączącej Wykonawcę z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100); 

m. za każdorazowe stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników 

wykonujących czynności które polegają na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 

robót budowlanych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
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pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych i 00/100); 

n. za niedopełnienie obowiązku określonego w § 13 ust. 6 umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto; 

o. jeżeli Wykonawca opóźni się z terminem reakcji serwisu w okresie gwarancji co 

do terminu wskazanego w swojej ofercie, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje w pełnym zakresie poniesionej 

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 

przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu należnej kary umownej, o której 

mowa w ust. 2 lit. o. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę ww. noty 

Zamawiający będzie upoważniony do egzekwowania kary z zabezpieczenia 

należytego umowy.  

6. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

realizowania zamówienia określonego niniejszą umową. 

 

§ 12. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania, bądź 

cofnięcia już otrzymanych przez Zamawiającego, środków finansowych od właściwego 

urzędu, koniecznych do realizacji niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w niezrealizowanej części z powodu 

niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w szczególności nie 

rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu robót, 

przerwania robót na dłużej niż 10 dni kalendarzowych, wykonywania robót wadliwie 

pomimo wezwania przez Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy, nie usuwania 

stwierdzonych wad, nieusuwania wad stwierdzonych w toku realizacji robót, nie 

stosowania się do pisemnych zaleceń Inspektorów Nadzoru w zakresie sposobu wykonania 

robót, braku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu lub innych dokumentów 

wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami. Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 

podstawy do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może 

żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej 

zrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku otwarcia 

likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy w terminie 7 dni od 

uzyskania wiadomości o tym fakcie, a także w innych przypadkach określonych 

przepisami prawa. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 



Sprawa nr RZP-8/MS/2019  Załącznik nr 6 do SIWZ  

 Strona 16 z 19  
 

następujące obowiązki szczegółowe:  

a. Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie 7 dni, od 

dnia odstąpienia od umowy, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia; 

b. Wykonawca zabezpieczy w terminie 7 dni przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym; 

c. Wykonawca w terminie 7 dni zgłosi do dokonania, przez Inspektora Nadzoru, odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

d. Wykonawca najpóźniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

stanowiące zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione. 

8. Zamawiający obowiązany jest do:  

a. dokonania odbioru robót przerwanych; 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7. lit. b, c 

i d w terminach tam wskazanych, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy.  

11. Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w § 3 ust. 36 w tym, 

nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z § 3 

ust. 38 - 44, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy w formie: ………………… .. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego w sposób następujący: 

a. 70% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania robót budowlanych zostanie zwrócone w terminie 30 dni 

od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową; 

b. 30% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać, za zgodą 

Zamawiającego, zmiany formy zabezpieczenia na inną przewidzianą w art. 148 ust. 1 

ustawy uPzp. Zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym do potrącania naliczonych kar 

umownych bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ważne zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni od terminu 

planowanego podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy.  
 

 

§ 14. Postanowienia końcowe 
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1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 

O powyższym fakcie Wykonawca systematycznie informować będzie osoby, przy pomocy 

których wykonuje umowę. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą zmieniać ani uzupełniać postanowień umowy 

postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby 

zmianę treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, z zastrzeżeniem 

zmian dopuszczonych w treści ust. 6. 

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz jego Organu Założycielskiego. 

4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz jego Organu 

Założycielskiego pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na poręczanie jego zobowiązań przez osoby trzecie 

i udzielania gwarancji oraz na zawieranie umowy factoringowej. 

6. Strony dopuszczają możliwości istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 

6).1 Zmiany wymagające aneksu: 

a) zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym; 

b) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej w umowie; 

c) zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie 

odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT); 

d) zmiany przewidziane w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

e) konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności obiektywnych, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od 

woli stron. 

 

6).2 Zmiany nie wymagające aneksu: 

a) zmiana osób, o których mowa w umowie – odpowiedzialnych za realizacje 

umowy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy – powyższa zmiana nie wymaga 

Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia;  

b) zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 5 do umowy - powyższa zmiana nie 

wymaga Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia; 

c) zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 6 do umowy - powyższa zmiana nie 

wymaga Aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia i zgody Zamawiającego; 

 

7. Ponadto w warunkach określonych w art. 144 ust. 1 uPzp Strony dopuszczają możliwość 

zmian w umowie po stronie Wykonawcy jedynie w przypadku gdy Wykonawcę, któremu 

Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunku udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga 

podpisania aneksu za zgodą obydwu Stron. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 

a. Prawo zamówień publicznych, 

b. Kodeks cywilny, 



Sprawa nr RZP-8/MS/2019  Załącznik nr 6 do SIWZ  

 Strona 18 z 19  
 

c. Prawo budowlane, 

 oraz innych ustaw i obowiązujących aktów wykonawczych. 

9. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

 informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Szpital Dziecięcy im. prof. 

dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 

Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za                      

pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której    

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na 

rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony 

danych  osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie            

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu                  

przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec          

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 

o Państwa dane osobowe. 

10. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

§ 15. Załączniki do umowy 
 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu częściowego/końcowego odbioru robót 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu końcowego 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób wykonujących funkcje kierownicze 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie (wykaz) osób wykonujących czynności polegających na   

      bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z  

      dokumentacji projektowej 

 

 

 

 

 
            ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaakceptowano pod względem: 

 

1. Formalno-prawnym: .......................................  

 

2. Finansowo-księgowym i udzielono kontrasygnaty: ..................................... 

 

3. Merytorycznym: ………………………………………… 
 

 


