
  

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wzór umowy 

 

WZÓR UMOWY (dla Rozdziału 1) 

Zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą” w dniu ………………………… roku w Łodzi,  

pomiędzy Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252, 

Łódź wpisanym do  Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Krajowego Rejestru Sądowego przez XX Wydział Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia 

w Łodzi, pod numerem 0000050067, NIP 9820256542, Regon 472237995, 

reprezentowanym przez: 

 

Dyrektora -  Żanetę Iwańczyk 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

oraz Firmą: 

 

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

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

§1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, dostarczenie aparatu RTG 

wraz z wykonaniem robót adaptacyjnych budowlano-montażowych niezbędnych do oddania 

zamówienia. Zadanie, pod nazwą: „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 

przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi poprzez utworzenie Pracowni 

Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy ul.  Rzgowskiej 170”, Rozdział 1 – dostawa 

i montaż aparatu RTG do przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi wraz z adaptacją 

pomieszczeń, opisane zostało w SIWZ. Szczegółowy opis w zakresie dostawy został zawarty 

w Formularzu warunków technicznych stanowiącą załącznik nr 3a do umowy, a w zakresie 

prac budowlanych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załączniki do SIWZ. Dostawa 

będzie wykonywana zgodnie z Ofertą cenową Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym Umową. Całość zamówienia dostawa i roboty 

budowlane zwane są dalej w umowie „zamówieniem”. 

2. Ze względu na rodzaj zamówienia – dostarczenie aparatu RTG wraz z wykonaniem robót 

adaptacyjnych budowlano-montażowych ujętych w wielobranżowym „Projekcie 

architektoniczno-budowlanym przebudowy pomieszczeń na II piętrze na pracownię RTG 

w budynku przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi” oraz na fakt, że na 

etapie wykonywania projektu budowlanego nie były znane ostatecznie parametry aparatu 

RTG, który zostanie wybrany w drodze procedury przetargowej. Zamawiający nakłada na 

Wykonawcę następujące obowiązki:  



  

1) na podstawie „Obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim” 

potwierdzenie zgodności przyjętych w projekcie parametrów osłon dla drzwi, ścian i okna 

z wymaganiami dostarczanego aparatu RTG oraz ewentualne zmodyfikowanie projektu 

a także wykonanie opracowania osłon, odpowiadającego dostarczanemu aparatowi RTG. 

Wykonawca powinien przedstawić wszystkie wymagane uzgodnienia, a po wykonaniu 

adaptacji pomieszczeń i zamontowaniu aparatu RTG wykonać stosowne pomiary 

i zatwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) dostosowanie istniejącej konstrukcji stropu DZ-3 do zamontowania elementów urządzenia 

RTG (stół, lampa RTG na szynie jezdnej, lampa RTG stojąca, generator), w ramach 

wymaganego projektu wykonawczego, który powinien zostać opracowany przez 

Dostawcę (Wykonawcę) aparatu RTG w oparciu o projekt budowlany. W ofercie należy 

uwzględnić wszystkie związane z tym koszty. 

3) wykonanie (na podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznej) projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej, uwzględniającego parametry urządzenia RTG, 

będącego przedmiotem dostawy. Po zamontowaniu urządzenia RTG należy wykonać 

wszystkie stosowne pomiary. W ofercie należy uwzględnić koszty wykonania projektu 

wykonawczego instalacji elektrycznej i inne koszty z tym związane. 

4) dokonanie pomiarów skuteczności nowo wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową  

roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte 

w Dokumentacji Projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia 

Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych 

lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy jest uzależnione od 

wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza 

łącznie 50% wartości Umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności 

wykonania tych robót. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, stanowiącymi 

przedmiot Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z 

Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

8. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Wykonawcę. 

9. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół 

z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą, zatwierdzony przez Kierownika 

budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

10. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 5, protokołu konieczności, o 



  

którym mowa w pkt 7. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 8, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub postanowień Protokołu konieczności. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania Umowy do uzgodnienia 

z Zamawiającym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu prac 

rzeczowo finansowego stanowiącego Załącznik  nr 1 do umowy zwanego dalej 

harmonogramem. Harmonogram stanowi integralną część Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania placu budowy do przedstawienia pisemnego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu. 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że harmonogram ma być tak ustalony, żeby w 

stopniu minimalnym prowadzone prace były uciążliwie dla pacjentów, personelu Przychodni i 

najemców. Prace będą prowadzone w trakcie normalnej pracy Przychodni. 

13. Zamówienie winno być realizowane w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę 

Przychodni. Roboty powodujące hałas, zapylenie względnie inne utrudnienia powinny być 

prowadzone po zamknięciu Przychodni dla pacjentów, w godzinach wieczornych, nocnych 

i/lub w weekendy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z 

wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o pracach wykonywanych po zamknięciu przychodni 

lub/i w nocy lub/i w weekendy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco gruz i nieczystości w taki sposób, aby 

umożliwić pracę Przychodni w niepogorszonych warunkach sanitarnych. 

15. Materiał rozbiórkowy wykonany z metalu powstały podczas demontażu instalacji c.o. i 

inny np. kraty okienne stanowi własność Zamawiającego. Wykonawcę obciąża obowiązek 

zdemontowania, przygotowania i ułożenia materiału rozbiórkowego w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

16. W trakcie prowadzonych prac związanych z niniejszą umową na terenie Przychodni 

mogą być wykonywane również inne roboty budowlane . Wykonawca zobowiązany jest do 

współpracy w firmą prowadzącą inne roboty budowlane  - głos decydujący w sporach 

pomiędzy Wykonawcami ma Zamawiający. 

17. Ze względu na finansowanie inwestycji Wykonawca wykona na swój koszt i umocuje 

tablice informacyjną o współfinansowaniu zadania ze środków budżetu miasta Łodzi zgodnie 

ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. 

18. Strony zarejestrują Dziennik budowy i na bieżąco będą dokonywały w nim stosownych 

wpisów. 

19. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy jeden dzień w tygodniu na 

spotkania koordynacyjne w celu dokonania oceny postępu prac, ustalenia kwestii spornych 

czy wyjaśnienie wątpliwości. Ze spotkań tych strony będą sporządzały protokoły. 

20. Dostawa obejmuje  transport sprzętu wraz z załadunkiem, rozładunkiem, montażem oraz 

instalacją, uruchomieniem, a w szczególności uzyskaniem uzgodnienia stacji sanitarno- 

epidemiologicznej na uruchomienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG działającej w 

ramach miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi (w przypadku określonym w ust. 1 

pkt. 2) niniejszego paragrafu) w miejscu użytkowania. Wykonawca , wraz z dostawą sprzętu 

musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz pozostałe, 

ważne dla użytkowania dokumenty. Wykonawca w przypadku urządzań jest zobowiązany 

udzielić instruktażu obsługi oraz przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego. 

21. Dostarczone urządzenia i sprzęt  musi być fabrycznie nowy (nie powystawowy, nie 

regenerowany, nie rekondycjonowany), wolny od wad, pełnowartościowy, nie może nosić 

znamion użytkowania i musi spełniać wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i jej załączników. 



  

22. Dostarczony sprzęt musi posiadać znak CE będący deklaracją producenta, że 

oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej.  

23. Zamawiający nie wyraża zgody na używanie do transportu windy. 

 

 

§2. Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie do 100 dni licząc od podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 31.10.2019 r. 

Za datę zakończenia prac przyjmuje się dzień podpisania protokołu końcowego bez 

zastrzeżeń przez wszystkie strony z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek 

wcześniejszego uzyskania decyzji sanepidu na użytkowanie, w terminie nie dłuższym niż do 

31.10.2019 r. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) powstania okoliczności leżących po stronie  Zamawiającego lub okoliczności niezależnych 

od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu przekazania 

placu robót, udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego, a spełniających wymogi określone w art. 144 

ust 1 pkt 2a,b,c Ustawy PZP, okoliczności zaistniałe  w trakcie  realizacji przedmiotu umowy 

tj. przykładowo kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie robót zamiennych.   

b) zmiany sposobu (technologii) wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót 

dodatkowych i zamiennych, nie ujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do 

wykonania, przy czym w/w zmiany spowodowane mogą być okolicznościami zaistniałymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki 

faktyczne na terenie robót, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania 

przedmiotu umowy lub konieczność wykonania robót dodatkowych, w gestii Wykonawcy 

należy udokumentować Zamawiającemu powody wstrzymania prac. 

c) wejścia w życie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę 

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

 

§3. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze 

złożoną przez Wykonawcę ofertą, które wynosi: 

Brutto: ………………………………………………………(słownie złotych: ………………….), 

2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust 3. 

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w pkt. 1 niniejszego   

paragrafu procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem 

do niniejszej umowy odpowiednio skorygowana. 

4. Podstawę fakturowania stanowić będzie protokół końcowy robót stanowiących przedmiot 

umowy - podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę, o których 

mowa w § 11 niniejszej umowy. 

5. Zapłata określona fakturą będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 

………………………. wskazane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli przedmiot Umowy wykonywali Podwykonawcy, lub dalsi Podwykonawcy, 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców stwierdzających, że należne im z tytułu 

wykonanych prac wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę w całości zapłacone.  



  

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT pod rygorem uznania jej za 

niedostarczoną. 

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wystawienie takiej ilości faktur, 

która umożliwi Zamawiającemu prawidłowe rozliczenie zadania biorąc pod uwagę wymogi 

stawiane w zakresie prawidłowego rozliczenia zadania określone w SIWZ. 

9. Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

10. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 

12. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 

fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 

1) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując 

dane nabywcy: 

a) w sekcji NIP należy wpisać NIP MCM Górna: 9820256542,  

b) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

c) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury.  

2) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane 

nabywcy  

a) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP MCM Górna: 9820256542, 

b) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

c) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru towaru/usługi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na maila: sekretariat@mcmgorna.pl 

 

§4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy : 

a) Udostępnienie Wykonawcy Terenu budowy zgodnie z harmonogramem. 

b) Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej stanowiącej podstawę 

prowadzenia robót. 

c) Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i poboru wody. 

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

e) Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

f) Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót i dokonywać odbioru 

robót w terminach wynikających z Umowy, 

 

§5. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy Wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją określoną w §1 ust. 1 

Umowy. 

2. Przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

3. Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji. 

4. Uiszczenie opłaty z tytułu poboru energii elektrycznej i zimnej wody w wysokości 1 500,00 

zł brutto, w terminie 30 dni daty otrzymania  faktury. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@mcmgorna.pl


  

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zorganizowania i zabezpieczenia na własny koszt miejsca składowania 

i przechowywania  materiałów i urządzeń wykorzystywanych podczas prac, 

b) zorganizowania i zabezpieczenia na swój koszt zaplecza budowy. 

6. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia  powstałe w  trakcie 

wykonywania prac budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie 

powodujący kolizji. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie, możliwości dostępu 

do terenów, jezdni, chodników położonych w pobliżu terenu budowy, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia opłat i kosztów z tytułu 

zajęcia, a także wykonywania oraz bieżącego utrzymywania dróg zewnętrznych wokół terenu 

budowy. 

9. Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości po wykonaniu zadania inwestycyjnego.  

Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zadania ( m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren 

robót określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992). 

10. Zapewnienie warunków funkcjonowania dojazdów i dojść do budynku. 

11. Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie rękojmi. 

12. Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad wykonywanymi robotami w sposób 

zabezpieczający przyjęty protokołem zdawczo – odbiorczym plac budowy, w tym mienie 

Zamawiającego, do momentu przekazania placu budowy Zamawiającemu,  

13. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do 

odbioru końcowego ( posprzątanie i umycie stolarki okiennej i drzwiowej wewnątrz i zewnątrz 

we wszystkich pomieszczeniach, w których były prowadzone roboty budowlane) i 

przekazanie inwestycji Zamawiającemu wraz z: 

a)  dokumentacją powykonawczą, 

b)  wymaganymi certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami i atestami, 

c)  wymaganymi dokumentami, protokołami i zaświadczeniami przeprowadzonych 

sprawdzeń, pomiarów i prób technicznych, 

d) oświadczeniem Kierownika budowy i Kierowników robót o zgodności wykonanych prac 

z projektem, obowiązującymi przepisami technicznymi i polskimi normami, 

e)  instrukcje użytkowania i konserwacji, 

f)   karty gwarancyjne. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przed 

dostarczeniem i zamontowaniem materiałów budowalnych i wyposażenia co do koloru, formy 

i modelu. 

 

§6. Warunki wykonania prac 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i na 

własny koszt dostarczy je na teren budowy. 

2. Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

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

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 

r. poz. 12, 317, 352, 650) oraz wymogom Dokumentacji Projektowej i specyfikacji wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

3. Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania fabrycznie 



  

nowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z 

dokumentacją techniczną oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki 

bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej 

wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na 

materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń usytuowanych na terenie 

budowy, taki jak: przewody, rurociągi, kable i t. p. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia wskazanych powyżej urządzeń. 

6. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej 

szkody w infrastrukturze o której mowa w punkcie 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym  przez Zamawiającego 

terminie. 

 

§7. Zabezpieczenie miejsca robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca prac oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

2. Z uwagi na prowadzenie robót w czasie pracy Przychodni i innych Najemców w budynku 

Przychodni -  Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla 

użytkowników. 

3. Wykonawca ustanawia Pana…………….jako Kierownika budowy, który jest uprawniony 

do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy prawo 

budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia Pana ……………….. jako Kierownika robót instalacyjnych 

elektrycznych, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy prawo budowlane.  

5. Wykonawca ustanawia Pana ……………….. jako Kierownika robót instalacyjnych 

sanitarnych (wod. kan. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy prawo 

budowlane.  

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika 

o których mowa w §7 ust. 3, 4 i 5 budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany 

Kierownika Budowy i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

7. Kierownicy budowy mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

8. Pracownicy Wykonawcy mają posiadać odzież ochronną i teren prac ma być 

bezwzględnie oznakowany i zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

§ 8. Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową 

z tytułu odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy, przy czym ubezpieczenie 

powinno zawierać w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu 

zamawiającego oraz osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe w związku z 

wykonywanymi pracami jak również w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym ich 



  

wykonaniem przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż: 700 000,00 zł. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie na własny koszt dostawy i wszystkich 

materiałów dostarczonych na plac budowy. 

3. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie 

Załącznik Nr 2 do Umowy. 

 

§9. Warunki odbioru 

1. Dla prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przeprowadza się jeden odbiór 

końcowy, przy czym Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru w trakcie prac wszystkie 

te prace, które z uwagi na technologię i/lub sposób wykonywania będą zakryte, 

zamaskowane. Wszystkie tego typu czynności mają być ujawnione w dzienniku budowy, jako 

zgłoszone i odebrane.  

2. Odbiór winien obejmować zakres zamówienia, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

3. Przedmiot umowy z chwilą zgłoszenia go do odbioru nie może posiadać usterek i wad. 

Jeśli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu usterek lub wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru 

zamówienia, wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu dla wykonania lub usunięcia 

niezbędnych usterek lub wad, a także obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

4. W przypadku wystąpienia usterki lub wady Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy 

dokonania odbioru zamówienia. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór zamówienia w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i o wyznaczonym 

terminie powiadomi Wykonawcę. Termin o którym mowa w § 2 ust. 2 zostanie zachowany 

jeżeli końcowy odbiór zamówienia umowy nastąpi przed jego upływem. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru prac stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

a) nadające się do usunięcia: Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin, a fakt usunięcia wad winien zostać stwierdzony protokolarnie z 

zaznaczeniem, że terminem odbioru prac będzie termin usunięcia wad określony w protokole 

usunięcia wad. 

b) nie nadające się do usunięcia: Zamawiający może: 

b.1. obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy , w przypadku jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

b.2. zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach opisanych w §12 niniejszej umowy 

w przypadku, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. 

b.3. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć karami, o których mowa w §12 

niniejszej umowy. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 



  

umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

§10. Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji na RTG (Wykonawca zaoferuje termin w 

Formularzy oferty). Okres gwarancji na roboty budowlane to 60 miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w sytuacjach, o których 

mowa w § 9 pkt 6 niniejszej umowy.  

4. W ramach gwarancji na RTG Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Bieżącego utrzymania oprogramowania i sprzętu przez cały okres gwarancji; 

2) Usuwania usterek i błędów wykrytych  w czasie działania oprogramowania i sprzętu; 

3) Zdalnego wsparcia i pomocy przy obsłudze sprzętu i oprogramowania dla Informatyka 

strony  zamawiającej;  

4) Nadzoru sprzętu i oprogramowania przy bieżącej eksploatacji; 

5) Stałego (w okresie gwarancji) aktualizowania oprogramowania zgodnie z zaleceniami 

producenta sprzętu i oprogramowania; 

6) Pomocy przy zmianach konfiguracyjnych oprogramowania serwera i stacji klienckich 

(kompatybilność oprogramowania); 

7) Zgłoszenia będą realizowane pod nr telefonu ……………….………… lub na adres e-mail 

…………………………… . 

8) Czas reakcji, podjęcie realizacji zgłoszenia oraz inne szczegółowe warunki gwarancji 

zostały dookreślone w złożonym przez Wykonawcę formularzu warunków technicznych. 

 

 

§11. Osoby reprezentujące 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: 

1) Żaneta Iwańczyk – Dyrektor 

2) …………………     - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ……………………….... 

 

§12. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, jeżeli nie przekracza ono 10 dni oraz w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień opóźnienia przekraczającego 10 dni.  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 

ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

d) z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego, bez potrzeby 

wykazywania szkody, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, 



  

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 3 ust.1 

niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy. 

2. Strony zastrzegają prawo Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a kosztem tego 

usunięcia obciążyć Wykonawcę. 

 

§13. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

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

 Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte zostanie postępowanie mające na celu 

likwidację firmy Wykonawcy. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni  od 

przekazania placu budowy. 

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej 7 dni. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. Wykonawca 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy wszystkie 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

                            §14. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia osobie trzeciej 

(Podwykonawcy), pod warunkiem jego wskazania w ofercie, lub w wypadku wyrażenia zgody 

na podwykonawstwo, lub postanowień poniższych. 

2. W przypadku  powierzenia części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.  

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy uwarunkowana jest otrzymaniem pisemnej 

zgody od Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 



  

wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) 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, 

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Dokumentacji Projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie odpowiadające, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzielonej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.  

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo 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.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie 

Wykonawcy, 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 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   



  

9. Zamawiający zgłosi w terminie do 10 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 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, jednakże nie później niż na 

5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. 

12. Zmawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, jeżeli jej treść będzie 

odbiegała od przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

14. 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.  

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

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 

powyżej. 

17. 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. 

18. 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. 

19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść kwotę stanowiącą 10% zaoferowanego łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy. 

2. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, za 

termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę wniesienia na rachunek bankowy 

Zamawiającego środków pieniężnych, natomiast w przypadku zabezpieczenia wnoszonego 

w innych formach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – za termin 

wniesienia uznaje się datę złożenia oryginału dokumentu  w sekretariacie  Miejskiego 

Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź,  

3. Przedmiotowa kwota, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie 

zwrócona Wykonawcy, na warunkach określonych oraz w terminach i wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia za należycie wykonany, potwierdzonego 

spisanym protokołem odbioru końcowego, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części kwoty stanowiącej zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b), niniejszego paragrafu, w 

przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 

jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 16 Warunki  zatrudniania pracowników  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia roboty budowlane, roboty elektryczne, instalacyjne w tym roboty: 

przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i montażowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jedynie do wglądu listy 

pracowników którym powierzono wykonywanie zadań o których mowa w ust. 1 powyżej.  

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu jedynie do wglądu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

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

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony).  

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. 

Przedmiotowe dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości 1 000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako podstawa do obciążenia 

wykonawcy karą umowną o której mowa powyżej.   

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Kara umowna o której mowa powyżej będzie płatna na podstawie wystawionej noty 

obciążeniowej. 

 

§ 17. Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści SIWZ oraz oferty 

Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru. 

3. Zamawiający wyraża zgodę w trakcie trwania umowy na ewentualne dostosowanie 

projektu do zasad wiedzy technicznej, w granicach zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z 



  

którym prowadzone są prace, a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

7. Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego terenu będącego placem budowy 

stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego 

odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez 

Wykonawcę po podpisaniu umowy, dotyczące terenu budowy nie będą stanowiły podstawy 

dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia 

terminu zakończenia robót. 

8. Wykonawca pod rygorem nieważności nie dokona czynności prawnej mającej na celu 

przeniesienia wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez uprzedniej zgody prezydenta Miasta Łodzi będącego organem 

założycielskim MCM ”Górna” w Łodzi, jak również bez uprzedniej wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

9. Integralną część umowy stanowi Formularz warunków technicznych z oferty, 

dokumentacja projektowa i SIWZ. 

10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 

autorskie prawa majątkowe do wyników jego pracy, w szczególności opracowań, jakie 

zostaną stworzone w wyniku realizacji niniejszej umowy, na następujących polach 

eksploatacji: opublikowania w dowolnej formie, rozpowszechniania, kopiowania i powielania 

na dowolnym nośniku u przy zastosowaniu dowolnych metod technicznych, przytaczania 

całości, jak i fragmentów przekazywania instytucjom i organom uprawnionym do kontroli 

prawidłowości wykonania Projektu, opracowania ich na podstawie innych publikacji, itd. 

Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego 

następuje z momentem przekazania Zamawiającemu wszelkich opracowań, o których mowa 

powyżej. Wynagrodzenie umowne określone w § 9 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za 

przeniesienie praw autorskich majątkowych, o których mowa powyżej. 

11. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0013/18-00 

o dofinansowanie projektu pn. „PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

MEDYCZNYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „GÓRNA” W ŁODZI POPRZEZ 

UTWORZENIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG W PRZYCHODNI PRZY 

UL. RZGOWSKIEJ 170” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Zamawiający zastrzega prawo do wglądu do dokumentów 

finansowych. Na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

12. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy nr. UDA-RPLD.07.02.00-10-0013/18-

00 o dofinansowanie projektu pn. „PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

MEDYCZNYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „GÓRNA” W ŁODZI POPRZEZ 

UTWORZENIE PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG W PRZYCHODNI PRZY 

UL. RZGOWSKIEJ 170” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca podlega obowiązkowi 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminach określonych w 

art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 



  

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 

r., str. 374-469) (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji 

Zarządzającej o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym 

Projektem. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 

uznawanych nośnikach danych. 

13. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed ww. terminem 

Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z projektem w terminie miesiąca przed zmianą 

tego miejsca 

14. Wykonawca oświadcza, iż zastosował środki zabezpieczające zapewniające ochronę 

danych osobowych oraz zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych 

osobowych z zastosowaniem obowiązujących w danym zakresie przepisów prawa. 

W szczególności Wykonawca usunie pozyskane dane osobowe niezwłocznie po wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

 

 

……………………………..    ……………………………………      

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram prac rzeczowo-finansowy. 

2. Polisa ubezpieczeniowa. 

3. Formularz warunków technicznych z oferty Wykonawcy. 

  



  

Załącznik nr 1 do umowy z dnia………………. 

 

 

 

HARMONOGRAM PRAC RZECZOWO FINANSOWY 

 

1.   …………………………………………………………. 

2.   …………………………………………………………. 

3.   …………………………………………………………. 

4.   …………………………………………………………. 

5.   …………………………………………………………. 

6.   …………………………………………………………. 

7.   …………………………………………………………. 

8.   …………………………………………………………. 

9.   …………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………….       ………………………………. 

    WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 

 

  

 


