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UMOWA Nr ...(projekt) 
 

zawarta w dniu………………. w Opolu pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, 
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS  w rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS: 0000007719, posiadającym NIP: 7541873654 oraz REGON:  000294303,   
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Pana Krzysztofa Nazimka – Dyrektora 
a 
 ………………………………… z siedzibą ………………………NIP: …………………………. REGON: ……………………, 
zwanym dalej w treści „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
............................................................  
zwanymi łącznie „Stronami”, 
 
Zamówienie dotyczy inwestycji finansowanej ze środków przekazanych przez Skarb Państwa-Ministra Zdrowia, 
pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na dofinansowanie realizacji zadania 
inwestycyjnego w 2021r., zgodnie z umową nr DOI/PSYCHIATRIA/COVID-19/13/354/766 w ramach programu „Wsparcie 
inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach zamówienia udzielanego na podstawie art. 46c ust. 1 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który stanowi iż na  
usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na 
którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, 
została zawarta umowa, zwana dalej w treści „Umową” o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie, roboty budowlane związane z realizacją inwestycji w ramach zadania pn: 
Modernizacja pomieszczeń psychiatrii dziecięcej w ramach programu pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów 
psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”, zwanej dalej „Inwestycją”, 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają stanowiące jej integralną część: 
1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem, dalej zwany w treści umowy „OPZ”; 
2) Oferta Wykonawcy. 

3. W razie sprzeczności postanowień Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 2, pierwszeństwo w stosowaniu będą 
miały postanowienia niniejszej Umowy. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z opisaną 
w ust. 2 kolejnością. Dokumentacja opisana w ust. 2 pkt 1 posiada pierwszeństwo w zakresie interpretacji według 
następującej kolejności: 
1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami; 
2) Przedmiar. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych urządzeń, 
albo nabytych na własny koszt i własnym staraniem, albo pozostających w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych 
tytułów niż własność. 

 
§ 2 

Terminy realizacji umowy 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy. 
2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, Strony ustalają  do dnia 21.12.2021r. 
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3. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do dziennika budowy, o którym mowa w § 11 ust. 6 Umowy, a następnie w 
protokole odbioru końcowego robót. 

4. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy do 14 dni od daty podpisania Umowy. 
5. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu kosztorys wykonany metodą uproszczoną zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, w dniu podpisania Umowy, dalej w 
treści Umowy zwany „Kosztorysem”. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do podjęcia 
wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności do realizacji 
następujących obowiązków: 
1) przejęcia protokolarnego terenu budowy od Zamawiającego; 
2) wykonania i oddania przedmiotu Umowy w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami Umowy,  Ofertą 

Wykonawcy, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, 
obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami 
prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 

3) terminowego wykonywania robót zgodnie z Umową; 
4) udziału Wykonawcy  w naradach koordynacyjnych i radach budowy, organizowanych przez Zamawiającego; 
5) prowadzenia dziennika budowy; 
6) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jego bieżącej aktualizacji; 
7) zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu i komunikacji oraz przed innymi 

ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz 
starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności; 

8) zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy; 
9) wykonania i utrzymania na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy; 
10) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami; 
11) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, w tym zakupu i transportu 

niezbędnego materiału do wbudowania; 
12) dostarczenie dokumentów, atestów, aprobat wymaganych zgodnie z obowiązującym prawem na wbudowane 

materiały; 
13) postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o 

odpadach oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich 
odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów                           
z rozbiórki. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca; 

14) przestrzegania wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań; 
15) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
16) współpraca z Zamawiającym dla prawidłowej realizacji Umowy; 
17) informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu-jeżeli dotyczy, oraz terminie odbioru 

robót zanikających;  
18) skompletowania i przedłożenia dla Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania robót i ich odbiór w zakresie i ilości określonej przedmiarze i niniejszej Umowy; 
19) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego); 
20) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
21) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, zwłoka w wykonaniu tych obowiązków będzie uprawniała Zamawiającego do zlecenia zastępczego 
i wykonania na koszt i odpowiedzialność wykonawcy; 

22) odtworzenia pomieszczeń uszkodzonych na skutek działalności Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej 
Umowy; 

23) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym także będące następstwem nienależytego zabezpieczenia 
placu budowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i 
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wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie osoby realizujące umowę ze strony 
Wykonawcy, podwykonawców, osoby/podmioty niezgłoszone jako podwykonawcy realizujący przedmiot 
zamówienia; 

24) oraz innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie, a także w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa 

i wszystkimi postanowieniami Umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez kilka 
podmiotów, ich odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, w tym w szczególności za zapłatę 
należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, choćby takie zobowiązanie 
zaciągnął tylko jeden z podmiotów. 

5. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§5 
Obowiązki Zamawiającego 

 Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie. Do 
obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) dostarczenie zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z dziennikiem budowy; 
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu; 
4) dokonywanie odbiorów; 
5) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie; 

 
§ 6 

Personel Zamawiającego  
1. W celu sprawowania w imieniu Zamawiającego kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót (pod względem 

technicznym i rozliczeniowym) Zamawiający wyznacza osobę do kontrolowania wykonywanych robót: Wiesław Radzik, 
tel………………., e-mail………………… 

2. Osoba wyznaczona, o której mowa w ust. 1 upoważniona jest do bieżącej koordynacji prac realizowanych na podstawie 
Umowy.  

3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót.  
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z Umową i związane 

z realizacją Umowy. 
5. Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, próba, polecenie, powiadomienie, 

propozycja, życzenie lub inne działanie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą 
ma według Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się. 
 

§ 7 
Personel Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji umowy jedynie osoby gwarantujące realizację prac 

objętych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 
2. Koordynatorem robót ze strony Wykonawcy będzie zgodnie z Ofertą Wykonawcy: ……………………………………, 

tel…….., e-mail………………… 
 

 
 

§ 8 
 Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest odpowiedzialny za 
działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
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działania i zaniechania. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest akceptacja Zamawiającego w sposób określony 

w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
akceptacja Zamawiającego i Wykonawcy w sposób określony w niniejszym paragrafie. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych i usług. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczące dalszych 
podwykonawców oraz dotyczące dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję 
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad. 
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji, nie później niż na 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem tej umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż do 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub 
usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą (zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego); 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 
wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, OPZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy; 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, będzie taki sam jak okres odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo; 

6) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty 
Wykonawcy (Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może 
być wyższa niż przewidziany w niniejszej Umowie zakres robót potwierdzony odbiorem, 

7) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót 
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową  i nie stanowi 
zagrożenia wykonania robót budowlanych w określonym w § 2 ust. 2 terminie; 

8) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom; 

9)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
5 dni od dnia dokonania odbioru robót; 

10) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zobowiązanie podwykonawcy do przedkładania Zamawiającemu 
dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy; 

11) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w pkt 1-12 w umowach z dalszymi 
podwykonawcami; 

12) uregulowanie, że wynagrodzenie należne podwykonawcy przekazywane będzie na rachunek bankowy 
podwykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej płatności, wynikającej z 
przepisów o podatku od towarów i usług. Podwykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku 
bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez 
podwykonawcę innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia 
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przez podwykonawcę postanowień umowy. W przypadku bezpośredniej płatności Zamawiający nie odpowiada za 
opóźnienie w zapłacie za wykonany przedmiot umowy spowodowane wskazaniem przez podwykonawcę 
niewłaściwego rachunku bankowego. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 
2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy (jeżeli zabezpieczenie było wymagane przez 
Zamawiającego); 

3) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 
Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach 
określonych w ust. 5. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w 
ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od jej przedłożenia 
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku, jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na 
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

12. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez 
Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 
sprzeciwu. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy określonej w § 9 ust. 1 Umowy oraz umów, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu 
Umowy, tj. np. umów najmu mieszkań dla personelu, umów zakupu sprzętu biurowego, jako niepodlegające niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 
terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczą też zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić swojemu podwykonawcy realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. Opóźnienie z tego tytułu będzie 
traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 
zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 -13. 

17. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 16, stosuje się zasady określone 
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w ust. 5 -13. 
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą Umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji o której mowa w § 1 ust. 1  wyraża się łączną kwotą brutto 

………………..…..…… zł   (słownie złotych: ……………………………………………………..……),  w tym: wartość netto 
……………………………………………………………… zł (słownie złotych: 
……………………………...................................………….……) podatek VAT (23%) 
…………………………………………………………………..………………… zł (słownie złotych: 
…………………………….………..…………………………………………….……). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w 
Umowie, w szczególności wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje prace przygotowawcze, tymczasowe, roboty 
demontażowe, budowlane  i inne objęte dokumentacją techniczną, prowadzące do należytego wykonania Inwestycji i 
realizacji przedmiotu Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i 
dostawców, a także koszt ubezpieczenia Inwestycji. 

3. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz 
uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji Umowy oraz osiągnięcia zakładanych 
parametrów technicznych Inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania. 

4. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na podstawie 
załączonej dokumentacji technicznej. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót ma charakter uzupełniający. 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 ma obowiązek wykonać prace nieujęte w przedmiarze robót, 
ale które można było przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji, pozostałych postanowień Umowy oraz 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie z powodu przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. 
6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez 

kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne. 
 

§ 10 
Roboty i usługi zamienne  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych po akceptacji stron umowy na podstawie 
przedstawionego kosztorysu różnicowego. 

2. Wysokość wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych nie może powodować przekroczenia wynagrodzenia  
o którym mowa w § 9 ust. 1. 
 

§ 11 
Odbiory robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Inwestycja. 
2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany poprzez przez zgłoszenie Zamawiającemu, w ciągu 
3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia; 

2) odbiór końcowy Inwestycji – dokonywany po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy. Zamawiający 
przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 
i przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z ust. 4, w tym kompletnej dokumentacji 
powykonawczej; 

3) odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych robót w ramach Inwestycji, a w szczególności związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
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formie pisemnej. 
3. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót 

zanikowych i ulegających zakryciu - jeżeli dotyczy oraz wykonanych elementach rozliczeniowych składających się na 
przedmiot odbioru końcowego. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: wszystkie dokumenty 
niezbędne do odbioru wymagane niniejszą Umową, normą (pomiary, badania, recepty, atesty itp.). 

5. Zamawiający, w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie 
przystąpienia do odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi 
pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną uniemożliwiającą rozpoczęcie 
odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

6. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest wpis do dziennika budowy pisemne zawiadomienie 
Wykonawcy, potwierdzone przez Zamawiającego, stwierdzające zakończenie całości robót budowlanych objętych 
przedmiotem Umowy i gotowość do odbioru końcowego.  

7. Zamawiający na podstawie gotowości do odbioru końcowego i pod warunkiem przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej, powoła komisję 
odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

8. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany zgodnie z dokumentacją opisaną w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy i 
zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania, 
Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, albo 

b) jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w lit. a oraz w pozostałych przypadkach, 
Zamawiający może dokonać odbioru robót Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty 
dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, 
a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Postanowienia § 15 
ust. 5 i 6 umowy stosuje się odpowiednio; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 
11. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
12. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w celu 

potwierdzenia usunięcia tych wad. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego. 
13. Podstawą odbiorów będzie przedmiar, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna, jak również protokoły 

techniczne prób i sprawdzeń. 
 

§12 
Wady i awarie w okresie realizacji przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający sprawdza jakość wykonanego przedmiotu Umowy i powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i 
awariach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój koszt każdej wady prac zrealizowanych przez 
Wykonawcę, o której został powiadomiony przez Zamawiającego, lub awarii, która nastąpiła na skutek jego działania.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie takich wad lub awarii osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Koszty wymienionych w ust. 3 napraw lub ich część, Zamawiający ma prawo pokryć, w całości lub w części, z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli zabezpieczenie było wymagane 
przez Zamawiającego). 
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§ 13 

Płatności 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi według następujących zasad, tj. wynagrodzenie, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 Umowy płatne będzie w następujący sposób: 
1) rozliczenie nastąpi jednorazowo fakturą końcową; 
2) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego; 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o 
uregulowaniu względem nich wszystkich należności, z wyłączeniem kwot potrąconych na poczet np. naliczonych kar 
umownych, i dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w postaci 
potwierdzenia przelewu, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych w tym 
okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci w terminie określonym w zaakceptowanej 
przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia 
w przyszłości zarzutów przeciwko tak dokonanej zapłacie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należność główną, 
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w 
tym również z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli 
zabezpieczenie było wymagane przez Zamawiającego). 

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
wystawiona przez Wykonawcę faktura, o której mowa w ust. 1, przedstawiona Zamawiającemu wraz: 
1) z protokołem odbioru końcowego, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 

wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru 
robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót; 

2) z kopiami faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
objęte niniejszą fakturą; 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców 
i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 2; 

4) z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy o realizacji 
robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru końcowego robót budowlanych – wraz 
z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 
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9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8 albo 
dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania 
odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem 
odbioru dostaw lub usług. 

12. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie 
obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług. 

13. Do końcowej faktury, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o 
pełnym ich rozliczeniu do wysokości objętej płatnością przedostatnią i końcową. 

14. Termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w 
ust. 2, 8 bądź 13 niniejszego paragrafu.  

15. Wynagrodzenie należne Wykonawcy (podwykonawcy) przekazywane będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 
(podwykonawcy) wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów 
o podatku od towarów i usług. Wykonawca (podwykonawca) zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku 
bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę 
(podwykonawcę) innego rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez 
Wykonawcę (podwykonawcę) postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za wykonany 
przedmiot umowy spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę (podwykonawcę) niewłaściwego rachunku bankowego. 

16. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, wartość wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców lub innych 
zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalonego w § 
9 ust. 1 Umowy. 

17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy oraz nazwy zadania, którego 

faktura dotyczy, oraz następujących danych: 
Nabywca: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole NIP: 
7541873654 

19. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym jest nr NIP 7541873654. 

 
§ 14 

Kontrola i audyt 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dysponentom środków finansowych oraz innym instytucjom uprawnionym 

do przeprowadzenia kontroli lub audytu w zakresie prawidłowości realizacji zadania, wglądu we wszystkie dokumenty, 
związane z realizacją zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności podczas kontroli lub audytu osób, które udzielą wyjaśnień na 
temat wydatków, realizacji i pozostałych zagadnień związanych z realizacją zadania. 

 
§ 15 

Gwarancja i rękojmia za wady na roboty budowlane 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy na okres 5 lat na cały 

zakres robót budowlanych objętych niniejszą Umową, w tym użyte materiały.  
2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji. 
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od umowy jednej ze Stron, okres gwarancji i rękojmi 
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za wady rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w § 17 Umowy. 
Dokończenie realizacji Inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub 
rękojmi za wykonany przezeń zakres robót. 

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 ujawnią się wady wykonanego przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wykryciu 
wady lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, z zastrzeżeniem 
wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu 
w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę rzeczy wadliwej 
lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady przedmiotu Umowy stwierdzonej w 
okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 
pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego 
przeglądach gwarancyjnych. 

 
§ 16 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zwłokę w wykonaniu Inwestycji w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w § 2 ust. 2 Umowy;  

2) zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu; 

3) zwłokę w usunięciu usterek i wad Inwestycji w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy dla robót zakończonych protokołem odbioru końcowego, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, 

5) przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 7 dni, chyba że przerwa nastąpiła na skutek okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności przez niego nie spowodowanych, w wysokości 
0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

6) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł 
brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, odrębnie w 
odniesieniu do każdego podwykonawcy; 

8) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 
lub jej zmiany; 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia określonego w takiej umowie; 

10) za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców - w wysokości 1.000,00 zł brutto, za każdego niezgłoszonego 
podwykonawcę, dostawcę lub usługodawcę; 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, 
wynosi 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w 
transakcjach handlowych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych przez siebie 
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faktury, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli zabezpieczenie było wymagane przez 
Zamawiającego). Niewymagalność roszczeń nie przeczy możliwości ich potrącenia. 

5. Zamawiający jest uprawniony naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku, gdy to zdarzenie stanowi 
podstawę do naliczania kilku kar umownych. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 16 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
8. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Umowy.  

§ 17 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą 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 – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. Odstąpienie 
od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy: 
1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie lub należyte wykonanie Umowy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy; 
4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy; 
6) Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Inwestycji, a co najmniej 14 dni względem terminu § 2 ust. 2; 
7) Wykonawca nie ubezpieczył Inwestycji na warunkach opisanych w § 20 Umowy; 
8) Wykonawca powierzył podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności, 

o których mowa w § 8 Umowy; 
9) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 6, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy; 

10) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §9 ust. 1 Umowy; 

11) Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli zabezpieczenie było wymagane 
przez Zamawiającego); 

12) Wykonawca narusza w sposób istotny inne postanowienia niniejszej Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

uzasadniającym odstąpienie, chyba że w treści niniejszej Umowy określono inny termin. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy z zastrzeżeniem §17 ust. 2 
Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w 
terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub przerwania robót, a w przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny; 

3) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia od Umowy; 

4) w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie określonym w 
pkt 3, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie 
powiadomiony, co najmniej 3 dni wcześniej;  

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 
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6) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców z 
tytułu wykonania robót objętych niniejszą Umową. Stosuje się § 13 ust. 2-13 Umowy; 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione na swój koszt i ryzyko, a w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy; 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych naliczonych zgodnie z §16 
Umowy; 

9) w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej niezrealizowanego zakresu przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 
za wady wykonanego i odebranego przedmiotu Umowy na warunkach określonych w § 15 Umowy. W takim 
przypadku okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu inwentaryzacyjnego 
robót budowlanych; 

10) wszelkie spory między Stronami z tytułu odstąpienia od Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego; 

11) w razie odstąpienia od Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania 
tych prac i robót, 

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów i urządzeń, o których mowa w pkt 5, jeżeli 

odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy. 
 

§ 18 
Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień§ 6 ust. 1 i § 7 ust.  Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w szczególności w następujących przypadkach:  
1) zmiany wynagrodzenia (odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia) w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio 
zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa 
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych 
decyzji niezbędnych w związku z Inwestycją- jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

c) w przypadkach określonych w §10 
- co zostanie uzasadnione i udokumentowane; 

2) zmiany terminu wykonania Inwestycji w przypadku: 
a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy Zamawiającego, 

uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów, 
b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych musi być odnotowany w dzienniku budowy i zgłoszony przez Wykonawcę na piśmie 
Zamawiającemu wraz z pisemnym potwierdzeniem lokalnej jednostki meteorologicznej, 

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu opóźnieniu, 
d) w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 
e) w przypadku konieczności wykonania robót/usług, o których mowa w §10 ust. 1, Umowy o ile wykonanie tych 

robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, 
f) okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b – jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na termin wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona Umowę osobiście, 

w zakresie zgodnym ze OPZ); 
5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 8 (w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze OPZ); 
6) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w §10 Umowy lub w 
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przypadku zmiany przepisów prawa powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub 
uzyskania innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z Inwestycją; 

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w 
szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy. 

4. Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (jeżeli zabezpieczenie było wymagane przez Zamawiającego) lub 
wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

 
§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1 
Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia: 
I. Wersja: pieniądz 

1. Wykonawca, najpóźniej w dacie podpisania umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania 
umowy w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 Umowy, tj. 
kwotę….......................... zł w pieniądzu.. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 w przypadku 
wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, 
powstałych w czasie realizacji umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w niewykorzystanej 
części w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji bez wad, a w przypadku 
stwierdzenia wad Inwestycji przy odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego 
protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty …………… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej w ust. 1 
na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji Inwestycji, o ile Zamawiający nie 
wykorzystał uprzednio kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podlega ono zwrotowi w 
niewykorzystanej części w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji za wady Inwestycji. 

4. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji roszczenia w 
wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający będzie 
uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia. 

II. Wersja: inne zabezpieczenia 
1. Wykonawca, najpóźniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania  i należytego wykonania Umowy 

w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, tj. kwotę…............................. zł w 
formie gwarancji/poręczenia na kwotę …..................... z okresem ważności upływającym minimum w dniu 
….......................... roku (termin wykonania Inwestycji + 30 dni).  

2. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń 
w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji umowy. 

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Inwestycji, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej na 20 dni przed 
upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub przekazać Zamawiającemu 
gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą 
z faktycznego wydłużenia terminu wykonania Inwestycji. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia albo zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią 
kwotę na poczet zabezpieczenia. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie również w przypadku, gdy strony 
nie zawrą aneksu w sprawie wydłużenia terminu wykonania Inwestycji. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
Inwestycji bez wad, a w przypadku stwierdzenia wad Inwestycji przy odbiorze końcowym, w terminie 30 dni od daty 
podpisania przez Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - 
chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących 
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, na kwotę stanowiącą 30% kwoty 
wskazanej w ust. 1, z okresem ważności od daty protokołu odbioru końcowego Inwestycji, do dnia, w którym upłynie 
okres gwarancji. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji za wady Inwestycji, 

 
1 Rozdział nie dotyczy niniejszej umowy 
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chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących 
mu roszczeń. 

6. Wykonawca jest uprawniony wnieść jedną gwarancję/poręczenie, na zabezpieczenie roszczeń opisanych w ust. 1-5 z 
redukcją 70% kwoty zabezpieczenia po upływie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego Inwestycji bez wad, a w 
przypadku stwierdzenia wad Inwestycji przy odbiorze końcowym, po upływie 30 dni od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia odpowiedniej kwoty pieniężnej w 
terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia 
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

 
§ 20 

Ubezpieczenie  
1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy opłaconą polisę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za spowodowane robotami szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Przy czym suma gwarancyjna 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych 00/100) na jedno zdarzenie. Umowa ubezpieczenia winna obejmować cały okres realizacji niniejszej Umowy.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia oraz dowodu 
opłacenia składek za ubezpieczenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim 
żądaniem. Naruszenie w/w obowiązku uprawnia Zamawiającego do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy 
bądź też dokonania ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego złoży 
oświadczenie o szkodowości na cel zawarcia na jego rzecz ubezpieczenia przez Zamawiającego. Koszt zawarcia 
stosownego ubezpieczenia przez Zamawiającego zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża 
zgodę. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, oraz za całość robot budowlanych 
z chwilą przejęcia placu budowy, aż do dnia bezusterkowego odbioru inwestycji. 

 
§ 21 

Dane kontaktowe 
1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych. 

Wszystkie ustalenia w ramach niniejszej Umowy dokonywane będą na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną na 
następujący adres: 
1) dane Zamawiającego:  

     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221   Opole, tel. 77 54 14 200, e-
mail sekretariat@wszn.opole.pl 

2) dane Wykonawcy: ………………………….. 
2. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na 

platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, jest numer NIP 7541873654. 

 
§ 22 

Klauzula poufności 
1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane, 

jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca 
jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz osoby trzecie, przy udziale których wykonuje niniejszą Umowę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile 

na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez wykonawcę nie zostały one określone, jako 
zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy 
wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź 
zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 
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3. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów dokumentów oraz przekazanie ich 
oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie 
jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 
§ 23 
ISO 

1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do spełniania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
ISO 9001 i ISO 14001, 45001, 27001, a w szczególności: 

a) przestrzegania wymagań prawnych w zakresie umowy podpisanej z Udzielającym zamówienia, 
b) udostępniania do audytowania obszarów objętych współpracą z Udzielającym zamówienia,  
c) zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 
d) minimalizowania ilości powstałych odpadów, 
e) wskazania miejsca przechowywania wytworzonych odpadów oraz sposobu ich identyfikacji. 

2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno na terenie Udzielającego zamówienia: 
a) składować żadnych substancji mogących zanieczyszczać powietrze, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje 

te służą do wykonywania usług świadczonych przez firmę, należy określić szczegółowe zasady dotyczące ich 
składowania, 

b) wwozić odpadów z zewnątrz, 
c) utylizować odpadów, 
d) przekształcać odpadów, 
e) wylewać jakichkolwiek substancji chemicznych do gleby i kanalizacji. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie obowiązków określonych w 
ust. 1 i 2. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę  
z Pełnomocnikiem ds. Jakości  Udzielającego Zamówienia. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument: „Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szpitalu im. św. Jadwigi w 
Opolu. Wykonawca ma obowiązek zapoznać pracowników z zasadami bezpieczeństwa, zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Szpitala im. św. Jadwigi, potwierdzić takie zapoznanie podpisem 
pracownika i dostarczyć do jednostki BHP Zamawiającego”. 

 
§ 24 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

     
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 


