
 
           

                            Załącznik Nr 11 

 
UMOWA PN/3/2020 

 
 

zawarta w dniu .............................. 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 
1. Marek Kos - Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym, dalej „Wykonawcą”. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarto 
umowę następującej treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Dostawa 

tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem dla 
potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej. 

2. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się: 
a) przebudowa pomieszczeń w Budynku „A” Sutereny Szpitala Specjalistycznego 

Ducha Świętego w Sandomierzu dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej 
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 1a do SIWZ, 

b) dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej 
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 1a do SIWZ, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
d) przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami producentów 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami pra-
wa w celu umożliwienia użytkowania i eksploatacji, 

e) opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabez-
pieczeń wraz ze stosownym uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, 

f) dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wyposaże-
niem dodatkowym oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytko-
wym i bazodanowym, 

g) wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu tomografu komputerowe-
go, 

h) podłączenie tomografu komputerowego do szpitalnego systemu informatycznego 
obejmujące: 



 
 

- konfigurację systemu szpitala AMMS, EPACS oraz RIS Chazon do współpracy z 
tomografem, 
- konfigurację wykonanych elementów leczenia po stronie systemu szpitalnego 
AMMS, 
- dostosowanie terminarzy i rejestracji systemu AMMS do współpracy z zamon-
towanym tomografem oraz Oddziałami zlecającymi badania (rejestracja badań 
odbywać się będzie w systemie AMMS, a systemy RIS i EXPACS służyć będą do 
przechowywania badań oraz zarządzania work listą aparatu), 
- wykonanie testów poprawności połączeń dostarczonych urządzeń (komunikaty 
DICOM) z systemami AMMS, EXPACS i RIS Chazon, 
- szkolenie pracowników obsługujących system – 2 dni po 5h. 

i) przeprowadzenie szkolenia w miejscu instalacji tomografu komputerowego dla 
min. 2 lekarzy radiologów i min. 3 techników:  

I – e  szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji,  w 
wymiarze min. 3 dni x 5 godzin, 

II - e szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 2 dni 
x 5 godzin. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały dane-
go działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy, jako obowiązku Zama-
wiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.  

4. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
wraz z załącznikami i dodatkami do SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z załączni-
kami. 

§ 2. 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 6 miesięcy od daty podpisa-

nia umowy. 
2. Przekazanie placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

§ 3. 
1. Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:.................................... 

2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego …………………………………………. 

3. Zamawiający przy realizacji zamówienia zapewni nadzór inwestorski.  

§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1)   Wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami dokona-
nymi w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami i warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki in-
żynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 
i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej. 

2) Zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich 
miejscach  wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z 
przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie prowadzonych 
robót i w jego otoczeniu. 



 
 

3) Prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót.  

4) Sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie. 

5) Świadczenia usługi serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich zamontowa-
nych urządzeń i instalacji oraz wyposażenia budowlanego w celu utrzymania 
ciągłej sprawności w okresie udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu podpisania umowy polisę odpowiedzialno-
ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż ponosi odpo-
wiedzialność za: 
a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie 

prowadzonych robót oraz terenie sąsiadującym, 

b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót, a w szczególności za 
wykonywanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP,  

c) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na 
skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym – w 
takim przypadku Wykonawca  zobowiązuje się  naprawiać te szkody na koszt 
własny. 

§ 5. 

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem 
i na swój koszt: 
a) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, 
b) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie 
szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiąza-
ny jest do uporządkowania terenu  prowadzonych robót i przekazania go 
w terminie ustalonym do odbioru końcowego, 

c) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 
bezpośrednim nad robotami, 

d) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z 
zakresu prac, 

e) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 
f) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich, 
g) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i 

mienia, 
h) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych. 

2. Wykonawca na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierz Nr 23/247/2012 z 
dnia 19 grudnia 2012 r. zobowiązany jest do podpisania umowy z PGKiM Sando-
mierz na wywóz gruzu i innych odpadów pobudowlanych związanych z prowadzo-
nymi robotami. 

3. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wyko-
nawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten 
sposób, by nie powstawały  przeszkody  komunikacyjne.  

 



 
 

§ 6. 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia w za-
kresie:  
− prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszą-

cych, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wyko-
nujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególno-
ści do: 
1) żądania oświadczeń i  dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnia-

nia w/w wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczo-
nym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Za-
mawiającego. 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, imion i na-
zwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwyko-
nawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie rea-
lizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, je-
żeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracowni-
ka nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żą-
danych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wy-
konawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymo-
gu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności.  



 
 

5. 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. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy,       
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 
a) części powierzonego zamówienia: 

……………………………………………………………………. 

b) nazwy i adresu podwykonawcy:  

………………………………………………………........................  

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonaw-
ca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje in-
formacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamie-
rza powierzyć realizację robót budowlanych. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowią-
zany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o pod-
wykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza w 
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jak i do projektu jej zmiany, jeżeli przewiduje 
ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może zawrzeć umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed upływem ter-
minu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo przez Za-
mawiającego.  

8. Nie zgłoszenie w/w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i 
do projektu jej zmiany uważa się za akceptację projektu umowy jak i projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiające-
mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonaw-



 
 

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak również jej zmian, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zgłasza w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jak i do jej zmiany, jeżeli przewiduje ona termin zapłaty wyna-
grodzenia dłuższy niż 21 dni. 

11. Nie zgłoszenie w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do jej zmiany 
uważa się za akceptację umowy jak i jej zmiany przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiające-
mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł., 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia po-
świadczonej za zgodność kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której przed-
miotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wy-
konania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchy-
bienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego 
własne działania, uchybienia lub zaniedbania. 

§ 8. 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z wybraną w trybie przetargu ofertą 
Wykonawcy tj. kwotę ryczałtową brutto…………………………………………………………... zł.  

słownie:............................................................................................................................. zł. 

(w tym................................zł. kwota netto oraz....................... zł. kwota podatku VAT). 

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie odpowiada 
zakresowi  prac wskazanemu w  SIWZ i dokumentacji projektowej oraz  ustala 
wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie prac oraz  
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, co wynika z istoty ryczałtu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 

§ 9. 
1. Wykonawca oświadcza, że  dostarczony przez niego tomograf komputerowy spełnia 

normy jakościowe, techniczne, zgodnie z treścią SIWZ i normami prawem przepisa-
nymi oraz jest dopuszczony do eksploatacji w placówkach służby zdrowia i posiada 



 
 

odpowiednie dokumenty tj. aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 
obrotu i stosowania zgodnie z ustawą „O Wyrobach Medycznych”. 

2. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dla dostarczonego sprzętu wymaga zapewnienia autoryzowanego ser-
wisu gwarancyjnego na terenie Polski w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, licząc 
od daty dostawy sprzętu określonego w niniejszej umowie. Gwarancja bezwarunko-
wa, bez limitów skanów i innych ograniczeń. 

4. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca bezpłatnie wykona wszystkie prze-
glądy techniczne, w ilości i w terminach zgodnych z zaleceniami producenta sprzętu. 

5. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 
24 godziny w dni robocze (dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy).  

6. Wykonawca zapewni czas naprawy gwarancyjnej max. 5 dni roboczych (dni robocze: 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

7. Wykonawca zapewni, iż usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawia-
jącego, a w przypadku braku takiej możliwości w siedzibie Wykonawcy, przy czym 
koszty transportu w okresie objętym gwarancją ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zapewni wymianę uszkodzonych podzespołów dostarczonego sprzętu 
na wolne od wad w okresie objętym gwarancją w przypadku 3 nieskutecznych na-
praw, bądź braku możliwości wykonania naprawy w określonym terminie. 

9. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i zużywalnych dla tomografu 
komputerowego przez okres 10 lat oraz dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy 
zaoferowanych w zestawie przez okres 5 lat. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczonego sprzętu załączyć instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz wypełniony paszport techniczny urządzenia wraz z kartą 
gwarancyjną. 

11. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu  przekaże Zamawiającemu: 
a) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eks-

ploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyroby, 
b) wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowa-

nego przedstawiciela do wykonywania działań serwisowych. 

§ 10. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania, udostępniania i przekazania 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje 
zgodności dla dostarczonych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań 
laboratoryjnych i technicznych (jeżeli są  wymagane), protokoły z pomiarów, itp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi 
dostarczonych i wbudowanych instalacji i urządzeń.  

§ 11. 

1. Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacjami technicznymi i wytycznymi polskich norm. Ze strony Zamawiają-
cego nadzór budowlany sprawować będzie Inspektor Nadzoru legitymujący się 
uprawnieniami budowlanymi. 

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 



 
 

c) odbiór po okresie gwarancji jakości, 
d) odbiór po okresie rękojmi za wady. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie odbierał roboty zanikające i 
ulegające zakryciu, celem oceny ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  

4. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy. Poprzez złożenie wniosku rozumie się pisemne poinformo-
wanie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru wraz z jednoczesnym złożeniem 
Inspektorowi Nadzoru oświadczenia przez Kierownika budowy. Odbiór będzie wy-
konywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt 
bez konieczności wstrzymania robót. 

5. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.  Żadna 
część wykonanych robót budowlanych nie może zostać zakryta lub w inny sposób 
usunięta z widoku bez uprzedniego potwierdzonego jej odbioru, dokonanego przez 
Inspektora Nadzoru. W razie nie wykonania powyższego, Wykonawca  odkryje 
określoną część robót lub wykona inne wskazane przez Zamawiającego czynności 
niezbędne do sprawdzenia prawidłowości jej wykonania, po czym przywróci wła-
ściwy stan robót budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynności nie 
będzie uważane za przyczynę usprawiedliwiającą opóźnienie zakończenia realizacji 
robót, a koszty wykonania tych czynności pokryje Wykonawca. 

6. Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony 
protokół odbioru podpisany przez osoby, które uczestniczyły w odbiorze. W proto-
kole zostanie stwierdzony zakres wykonanych prac. 

7. Po zakończeniu realizacji całości robót dokonany będzie jego odbiór. Odbiór końco-
wy polega na końcowej ocenie wykonania całości robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Wykonawca zgłasza zakończenie robót i gotowość do końcowego 
odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz powiadamia o tym fakcie Zama-
wiającego. 

8. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni robo-
czych od dnia otrzymania stosowanego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Odbiór 
końcowy będzie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, 
składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, z udzia-
łem Wykonawcy w szczególności Kierownika budowy. Ilość i jakość zakończonych 
robót Komisja stwierdzi na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdzi zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami  dotyczącymi wprowadzonych zmian, jeśli wystąpią. 

9. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
a) kompletną dokumentację projektowo – powykonawczą, 
b) kopię dziennika budowy, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) dokumentacje odbiorową w postaci wszelkich atestów, certyfikatów i aprobat 

technicznych dla wbudowanych materiałów i urządzeń, 
e) protokoły wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

(o ile dotyczy), 
f) oświadczenie Kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu robót, 



 
 

g) oświadczenie Wykonawcy o uporządkowaniu terenu po robotach oraz dopro-
wadzeniu do stanu zakładanego w rozwiązaniach projektowych lub wynikają-
cego z uzgodnień, 

h) pozwolenie na użytkowania. 

10. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Analizie podlegać będą również protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowe-
go, w przypadku stwierdzenia niewykonania robót poprawkowych, uzupełniających 
lub wykończeniowych. Komisja przerwie swoje czynności również w przypadku, 
gdy dokumentacja konieczna do wykonania odbioru końcowego będzie niekomplet-
na. Nowy termin zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą i Zamawiającym. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzo-
ne przez Komisję wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnie-
nia: 
a) w przypadku stwierdzenia nieznacznych odstępstw od dokumentacji projekto-

wej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploat-
acyjne – Komisja dokona odbioru, 

b) w przypadku wad nadających się do usunięcia, umożliwiających użytkowanie 
przedmiotu umowy – Komisja dokona odbioru i wyznaczy termin na usunięcie 
wad, 

c) w przypadku wad nadających się do usunięcia uniemożliwiających użytkowanie 
– Komisja wyznaczy termin na usunięcia wad i odmówi odbioru do czasu usu-
nięcia tych wad, 

d) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgod-
nie z przeznaczeniem – Komisja odmówi odbioru, natomiast Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

12. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany 
przez osoby, które uczestniczyły w odbiorze. W protokole zostanie stwierdzony za-
kres wykonanych prac. 

13. Wystawienie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykona-
ne roboty, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych podczas inspekcji i 
kontroli właściwych organów administracji. 

14. Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, Inspektor Nadzoru wraz z 
przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy dokonają wspólnej inspekcji stanu 
technicznego robót w celu identyfikacji wad, które nie zostały ujawnione i usunięte 
we wcześniejszych etapach. Po dokonaniu tej inspekcji strony uzgodnią i podpiszą 
protokół po okresie gwarancji jakości potwierdzający, iż żadne wady nie zostały 
stwierdzone lub  też wskazujący wady zidentyfikowane przez strony. W przypadku 
zaistnienia wad Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia 
stwierdzonych wad, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zama-
wiającego. 

15. Na 14 dni przed upływem okresu rękojmi za wady, Inspektor Nadzoru wraz z 
przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy dokonają wspólnej inspekcji stanu 
technicznego robót w celu identyfikacji wad, które nie zostały ujawnione i usunięte 



 
 

we wcześniejszych etapach. Po dokonaniu tej inspekcji strony uzgodnią i podpiszą 
protokół po okresie rękojmi za wady potwierdzający, iż żadne wady nie zostały 
stwierdzone lub  też wskazujący wady zidentyfikowane przez strony. W przypadku 
zaistnienia wad Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia 
stwierdzonych wad, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zama-
wiającego. 

16. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 
umownym odpowiada Wykonawca. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane 
przez niego  przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

§ 12. 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad, usterek i 
awarii w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, usterek i awarii, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

h) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1, Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 1.000,00 zł., 

i) za nie wykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 9 ust. od 3 do 11 
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
brutto umowy. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zo-
bowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywają-
cego w całości poniesioną szkodę. 



 
 

3. W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie 
do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie 
do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wy-
sokości dofinansowania. 

4. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający 
ma prawo potrącenia kwoty kary umownej z faktury za wykonany przedmiot umo-
wy, wystawionej przez Wykonawcę, jak również z wniesionego zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, w przypadku braku wpłaty w terminie określonym w 
nocie obciążeniowej. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 
zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 13. 

1. Strony postanawiają, iż rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się 
fakturą wystawianą i przesłaną zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2191), po zakończeniu całości robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. 

2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury na konto 
Wykonawcy:................................................................................................ 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

4. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu 
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody Zamawiającego oraz 
jego podmiotu tworzącego. 

5. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy 
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu 
Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej 
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu do-
wodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwy-
konawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

7. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwy-
konawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i 
odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właści-
wy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy winno być podpisane również przez Wykonawcę w sposób wła-
ściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 



 
 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może 
zgłaszać pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji przez 
Zamawiającego.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsze-

mu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatności się należy; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże za-
sadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wyna-
grodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 14. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 
budowlane oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w 
przepisach Kodeksu Cywilnego licząc od daty podpisania protokołu odbioru końco-
wego, a w przypadku wyznaczenia w protokole odbioru końcowego terminu na usu-
nięcie wad – od daty ich usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 
wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym 
robót. 

3. O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 
(fax ………………………., e-mail ……………………….)  podając rodzaj wady lub usterki. 

4. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnego usunięcia wady lub 
usterki w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia. 

5. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub 
usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie 
mógł korzystać. 



 
 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.  

8. Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego i podlega automatycznie wydłużeniu o 
czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.  

9. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy liczonych od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego.  

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po 
okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi.  

11. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania ro-
bót stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz gwarancje producentów 
urządzeń i systemów instalowanych w ramach przedmiotu umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument 
karty gwarancyjnej jakości wykonania robót oraz gwarancje producentów w dniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

§ 15. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres jednego 

tygodnia. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy powstaje 
dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 
dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z 
danego zobowiązania umownego, 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni 
od dnia przekazania placu budowy. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 
od umowy powstaje dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego Wykonawcy na piśmie, na 
wywiązanie się z danego zobowiązania umownego,  

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne. Uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy powstaje dopiero po bezskutecznym upływie 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego 
Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego zobowiązania umownego, 

f) Zamawiający wielokrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub dokona bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5 % wartości brutto niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia.  



 
 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

§ 16. 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony 
przewidują możliwość aneksowania umowy: 
1) w przypadku następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybra-

nego Wykonawcy, 

2) wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez wytwórcę / Wy-
konawcę, 

3) w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:  
a) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, np. wystąpienia si-

ły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, 
które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz 
którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku moż-
liwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, 

4) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – zmiana ceny brutto, w przy-
padku: 
a) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązy-

wać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę. 
W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie 
zmianie, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana 
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania za-
mówienia przez Wykonawcę. 

2. Zmiany określone w pkt 4  lit. b) i c) mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pisemnego 
wniosku Wykonawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty 
wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. W ta-
kim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wej-
ścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. 

3. Zmiana terminu umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) może nastąpić 
tylko o ilość dni nie większą niż liczba dni, w których istniały przesłanki do zmiany 
umowy.  

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.  



 
 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

6. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia 
potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

7. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wy-
rażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§17. 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, w wysokości 5% wartości brutto oferty, tj. kwotę: ………………., w 
formie: …………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony zaspokajać swoje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów 
zastępczego usunięcia wad. 

§18. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania w tajemnicy bez ograni-
czeń czasowych wszelkich informacji związanych z działalnością Zamawiającego i 
zgromadzonymi danymi (w tym pacjentów), w których posiadanie weszły osoby 
działające przy realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy i zatrudnionych 
przez niego podwykonawców, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

2. Szczegółowe zasady powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, określa umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 19. 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą 
dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie po-
przez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiające-
go. 

 
§ 20. 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wyko-
nawcy stanowią integralną cześć umowy. 

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności za-
chowania formy pisemnej. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą prze-
pisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 



 
 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający, a 1 Wykonawca.              

 
ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Podwykonawcy, 
Załącznik nr 2 - Karta gwarancyjna jakości wykonania robót, 
Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 



 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 
Nr ---------------------------- 

z dnia ---------------------------- 
 

 
Oświadczenie podwykonawcy 

 
 

Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y)  
reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: 
Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem 

dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej  

oświadczam(y), że: 

− Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie 
posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr --------
--------z dnia  -------------------------------- do umowy nr ---------------------- z dnia ---------
-----względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.  

− ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwy-
konawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 
wobec Zamawiającego – Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomie-
rzu z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 
 
 
…………………………………………...               ………………………..……………….……………. 
(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 
 
        ……………………………………….……………. 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 
 
* niepotrzebne skreślić 



 
 

 

Załącznik nr 2  do Umowy 
Nr ------------------------------- 

z dnia ---------------------------- 
 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
 

Sporządzona w dniu   ----------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu 

2. Wykonawca:---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   ------------------------------- 

Przedsięwzięcie pod nazwą: 
Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem 

dla potrzeb Pracowni Tomografii Komputerowej  

4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte 
kartą gwarancyjną związane z realizacją przedsięwzięcia j.w. 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwaran-
cji. 

 Przedmiot gwarancji obejmuje : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
6. Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc -------------- rok -------------------

-- 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 
gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi, 

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po 
odbiorze końcowym robót, 

4) wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta 
na piśmie (fax ………………………., e-mail ……………………….)  podając rodzaj wady 
lub usterki, 

5) ustala się termin usunięcia wad lub usterki w terminie maksymalnie do 10 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, 

6) usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 



 
 

7) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub 
usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji 
nie mógł korzystać, 

8) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki po-
wstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski ży-
wiołowej i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu 
gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 

9) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich 
powstania i sposobu usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania 
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przeka-
zania przedmiotu gwarancji do użytkowania, 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie robót nad usuwaniem wad lub usterek, 

11) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzial-
ność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji, 

12) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, 
wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejsze-
go poinformowania Wykonawcy o tym fakcie, 

13) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące 
przepisy prawa, 

14) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamó-
wienia, podpisaną przez strony umowy, 

15) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w 
ramach otrzymanego wynagrodzenia. 

 
Udzielający gwarancji jakości    Przyjmujący  gwarancję jakości 
upoważniony przedstawiciel    przedstawiciel Zamawiającego: 
Wykonawcy: 
 
-------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

(imię i nazwisko)     (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3  do Umowy 

Nr ----------------------------- 

z dnia ------------------------- 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
zawarta w dniu .............................. 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 

1. Marek Kos  -   Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Administratorem danych”; 
       
a:  
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym, dalej „Podmiotem przetwarzającym”. 
 

§1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w 
dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 
celu określonym w niniejszej umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobo-
we zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy na-
stępujące dane: 

1) imiona i nazwiska, 

2) adres zamieszkania, 



 
 

3) nr PESEL, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, 

4) datę urodzenia, 

5) oznaczenie płci, 

6) inne informacje lub dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, kon-
sultacji lub leczenia. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu niezbędnym do przeprowadzenia bada-
nia, konsultacji lub leczenia. 

 

§3 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy prze-
twarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane w celu reali-
zacji niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o któ-
rej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez oso-
by, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniej-
szej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 
i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwa-
rzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 
istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego  nakazuje  
przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbęd-
nym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Roz-
porządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 
bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

 

 

 

 

 



 
 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kon-
troli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmio-
tu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych pod-
czas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 
7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje nie-
zbędne do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 Rozporządze-
nia. 

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwa-
rzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku 
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 
interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy winien spełniać te same gwa-
rancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej 
umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora da-
nych za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków 
ochrony danych. 

 

§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Admi-
nistratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych 
osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 



 
 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizo-
wanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwa-
rzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspekto-
rów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy 
ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 
danych. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej, z zastrzeżeniem, 
że wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w 
szczególności informacje o sposobach zabezpieczania danych, należy zachować w 
tajemnicy, również po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2 miesięczne-
go okresu wypowiedzenia. 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 
Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez 
zgody Administratora danych. 

 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich in-
formacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 
umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowią-
zujących przepisów prawa lub umowy. 

 

 



 
 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 
egz. otrzymuje Administrator danych, a 1 Podmiot przetwarzający. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywil-
nego oraz Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy bę-
dzie sąd właściwy Administratora danych.       

 

 

       

Podmiot przetwarzający     Administrator danych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


