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Załącznik nr 3 do zaproszenia 
  
 

UMOWA NR ……..………..2021  
o roboty budowlane zawarta w dniu …...................... r. między: 

 

 

Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z  o. o., ul. Zyty 

26, 65-046 Zielona Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr 000059621, kapitał zakładowy 10 300,00 złotych NIP 973-10-25-315 REGON 970773231 

 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
….................................................................................. 
 

a: 
….................................................................................. 
 

NIP:  REGON:  KRS:……………… 

 
zwanym w dalszej części Wykonawcą  
reprezentowanym przez: 
......................................................................................... 
 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta 

umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlano-

instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych 

w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”. 
2. Przedmiot umowy określono w załączniku nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 do umowy. 
3. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2. 
4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
5. Odstępstwa od zatwierdzonego zakresu robót wymagają akceptacji Zamawiającego.  
 

§ 2 
1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

1) przekazanie placu budowy – w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy tj. do 

dnia ….......................…...., 
2) termin realizacji przedmiotu umowy – do 65 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 

tj. do dnia …………..r. 
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2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie 

protokołu końcowego odbioru robót. 
 

§ 3 
W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych 

robót. 
 

§4 
Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i nadzoru realizacji przedmiotu 

umowy są:  

1. …..................................................................., 

2. ………………………………………………. . 

 

§ 5 
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) organizacji placu budowy i jego dozoru, 

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności 

i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposób 

uniemożliwiający wejście na teren budowy osób trzecich, 

3) bezwzględnego stosowania się do treści uzgodnień dokonanych przez osoby 

upoważnione przez Strony, 

4) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz utrzymywania terenu 

budowy w należytym porządku, 

5) zapewnienia bezpiecznej organizacji pracy, 

6) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót, 

7) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy badań, 

prób i sprawdzeń, 

8) uzyskania atestów o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w obiektach 

służby zdrowia oraz certyfikatów ich zgodności z Polską Normą i aprobatą 

techniczną, 

9) sporządzenia wszystkich oznakowań, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji 

obiektu w trakcie realizacji umowy, 

10) wywozu śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach obejmujących 

przedmiot umowy we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów 

w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz 

pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającemu potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

11) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu po zakończeniu robót 

 budowlanych,  

12) przekazania zestawienia środków trwałych (nazwa, typ, nr seryjny, cena) – 

2 egzemplarze. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej 

z tytułu szkód jakie mogą powstać wskutek działań Wykonawcy przy wykonywaniu 

przedmiotu niniejszej umowy, powstałymi w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy 

złotych z tytułu jednego zdarzenia, nie później niż w dniu przekazania pomieszczeń na 

okres realizacji umowy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się 

kończył przed terminem zakończenia robót, Wykonawca przed upływem tego terminu, 

ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 

3. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez 

Wykonawcę. 

 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i nie wnosi zastrzeżeń. 
2. Wykonawca, w czasie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za szkody wynikłe w obszarze nimi objętym. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, atesty lub aprobaty 

techniczne. 
 

§ 8 
1. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie realizacji robót, Wykonawca usunie je 

 na  własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona końcowego odbioru robót w terminie umownego zakończenia robót. 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od czynności odbioru w razie stwierdzenia: 

1) niezakończenia robót, 
2) istotnych wad przedmiotu umowy, 
3) braku kompletności lub prawidłowości dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 7 

i 8. 
4. W przypadku określonym w ust. 3 Zamawiający określa termin do ponownego zgłoszenia 

gotowości do odbioru. 
5. Okoliczności i czynności określone w ust. 3 i 4 wymagają udokumentowania. Postanowienia 

ust. 2 dotyczące terminu odbioru robót stosuje się odpowiednio. 

 

§ 9 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….............................. zł 

(słownie: ……………………………………....................................). 

2. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona 

do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres 

sekretariat2@szpital.zgora.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana 

ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej. 

mailto:sekretariat2@szpital.zgora.pl
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3.  Podstawę wystawienia faktury końcowej VAT stanowi protokół końcowego odbioru 

robót, podpisany przez obie strony. 

4.  Należność jest płatna poleceniem przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania 

poprawnie wystawionej faktury. W przypadku wystawienia dokumentów korygujących 

termin zapłaty będzie liczony od daty wpływu ostatniego korygującego dokumentu.  

5.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6.  Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą 

traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania 

stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem 

płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień 

zapłaty nie dokona On stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za 

nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych 

przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za 

opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego. 

7.  Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest 

numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w „Białej liście” podatników 

VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji 

wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, 

w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” 

podatników VAT będą zgodne. 

 

§ 10 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty (wg karty 

gwarancyjnej). 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 11  

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanych robót na okres 36 miesięcy. 

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

1. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach i wyznaczy termin 

ich usunięcia. 

2. Potwierdzenie usunięcia wad realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

3.  Okresy gwarancyjne określone w § 10 dla elementów w których wystąpiły wady ulegną 

wydłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony 

z gwarancji nie mógł z niej korzystać.  

2. W ramach zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi wad na swój koszt. 

3. W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi 

Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie (wykonanie zastępcze) przez Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji – pod warunkiem uprzedniego 
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wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie wady 

z zastrzeżeniem prawa skorzystania z wykonania zastępczego. W razie bezskutecznego 

upływu tego terminu Zamawiający może potrącić Wykonawcy z pozostawionej na okres 

rękojmi części zabezpieczenia należytego wykonania umowy wartość tych szkód według 

faktycznych kosztów ich usunięcia. Zamawiający może żądać wynagrodzenia 

uzupełniającego jeżeli kwota pozostawionej na okres rękojmi części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy okaże się za mała na usunięcie tych szkód. 

4. Postępowanie związane z realizacją uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji lub 

rękojmi wymaga formy pisemnej. 

 

§ 13 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne liczone od 

wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 9 ust. 1. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo 

gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.  
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar 

umownych i innych odszkodowań. 

 

§ 14 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem wyniesie 5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1. 
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wartości wniesionego zabezpieczenia. 
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wybranej przez siebie 

jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem 

odpowiednią kwotę na rachunek Zamawiającego  nr 91 1500 1810 1218 1001 2860 0000. 
5.Wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna następuje poprzez złożenie 

Zamawiającemu oryginału odpowiedniego dokumentu obejmującego okres realizacji umowy. 

W przypadku nieterminowego zakończenia realizacji umowy Wykonawca przedłoży nowy 
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dokument na okres niezbędny do faktycznego zakończenia realizacji umowy, pod rygorem 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w  terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o której mowa 

w ust. 2, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

§ 15 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

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

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
 

§ 16 
1. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby 

trzecie ani ustanowić zabezpieczenia na wierzytelnościach wynikających z niniejszej umowy. 

Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją umowy, dotyczy również 

ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania 

wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością. 

2. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę 

dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 17 
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez 

każdą ze stron pod rygorem nieważności. 

2. Strony dokonają zmian w umowie w następujących przypadkach:  

1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że zaszła 

konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny 

uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, a których Strony nie 

mogły przewidzieć przy podpisaniu niniejszej umowy, 
2) w zakresie zwiększenia wartości wynagrodzenia (zwiększenie o wartość nie wyższą niż  

5 % wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1) w przypadku wystąpienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych, których Strony nie mogły przewidzieć przy 

podpisaniu niniejszej umowy.  
 

§ 18 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, 

1)   ustawy prawo budowlane,  

2)   kodeksu cywilnego, 

3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych.  
4) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
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2. Integralną część umowy stanowi:  

1) karta gwarancyjna – załącznik nr 1 do umowy, 

2) kserokopia formularza oferty cenowej Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy, 

3) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do umowy, 

4) Rys. 1 – Rzut łazienki męskiej – Inwentaryzacja – załącznik nr 4 do umowy, 

5) Rys. 2 - Rzut łazienki damskiej i personelu – Inwentaryzacja – załącznik nr 5 do umowy, 

6) Rys. 3 - Rzut łazienki męskiej – Przebudowa i remont  – załącznik nr 6 do umowy, 

7) Rys. 4 – Rzut łazienki damskiej – Przebudowa i remont– załącznik nr 7 do umowy, 

8) Przedmiar do oferty – załącznik nr 8 do umowy. 

 

 

§ 19 
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

 

§ 20 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 

1 egz. dla Wykonawcy. 
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Za zgodność ze wzorem: W-14/TR/2021  
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Załącznik nr 1 do umowy nr .…….. z dnia …............................ r. 

 

KARTA GWARANCYJNA – WZÓR  
 

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej są roboty objęte umową nr …...………... z dnia 

….......................... r. 

2. Adres: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.,        

65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26. 

3. Data odbioru robót: ______________ 

4. Ogólne warunki gwarancji: 

4.1 Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie                 

z umową, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

4.2 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach 

trwania gwarancji. 

4.3 Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminach określonych w umowie. 

4.4 Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania 

napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie 

naprawy. 

4.5 Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.  

4.6 Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia elementów powstałe w trakcie 

wykonywania naprawy gwarancyjnej. 

4.7 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: siły wyższej, 

normalnego zużycia budynku lub jego części oraz szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania budynku i urządzeń 

w sposób niezgodny z  przeznaczeniem . 

5. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót.  

6. Okres gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy.  

7. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją. 

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

powykonawczej dokumentacji technicznej. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi na 

wykonane roboty – 36 miesięcy, liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót. 

 

Warunki gwarancji przyjął: 
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