
UMOWA Nr   ….......Z/2013 – projekt            Załącznik nr 3 do SIWZ

zawarta w dniu …......................  wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o zamówienie 

publiczne nr  4937/2013 pomiędzy:

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą - reprezentowanym przez:

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

a

Pro Medica w Ełku  Sp.  z  o.  o.  .ul.  Baranki  24  ;   19-300 Ełk, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII  Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179;  Kapitał zakładowy  17 675 000 ,00 PLN 

REGON 510996861, NIP 848-16-30-309

- reprezentowaną przez  2 członków Zarządu spośród wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -          Prezes Zarządu

2. Janusz Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu

3.   Janusz Roszkowski - Członek Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

o następującej treści:

§ 1

W oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem 

niniejszej umowy jest dostawa, wraz z demontażem starej windy i montażem oraz uruchomieniem nowej 

windy szpitalnej wraz z wykonaniem wszelkich z tym związanych robót instalacyjno-budowlanych.

§ 2

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca zabezpieczy miejsce pracy w sposób nie 

kolidujący z pracą szpitala i zapewni całkowite bezpieczeństwo. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia 

przyjmie do wykonania:

a) sprawdzenie zasilania dźwigu,

b) opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o 

bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego windy do eksploatacji,

c) uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu/widny do eksploatacji,

d) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 

eksploatacji i konserwacji windy,

e) dostarczenie Zamawiającemu atestów, certyfikatów i aprobaty technicznej wydanej przez Instytut 

Techniki Budowlanej na dostarczone elementy, zamontowane urządzenia (winda) i użyte materiały,



f) Demontaż istniejącej i montaż nowej  windy wraz  z wywozem i utylizacją odpadów. Wykonawca 

jako  wytwórca  odpadów w rozumieniu  art.  3  ust.  3  pkt.22  ustawy  o  odpadach  ma obowiązek 

zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji  zadania  odpadów zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27 

kwietnia 2001r. o odpadach (tj.  Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27  

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Koszty 

wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach obciążają Wykonawcę (wywóz, składowanie i 

utylizacja odpadów). Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokument utylizacji.

g)  Zaleca się,  aby przed przygotowaniem i  złożeniem oferty  Wykonawca dokonał  wizji  lokalnej  w 

miejscu realizacji robót szybu windowego i otoczenia, celem sprawdzenia warunków związanych z 

wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych od oceny prac,gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 

błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów  niezbędnych do wykonania zamówienia. 

Koszty wizji lokalnej miejsca przewidzianego do realizacji ponosi Wykonawca.

2. Integralną częścią umowy jest  SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§ 3

Za  wykonanie  umowy  strony  przyjmują   bezusterkowe  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  wraz   z 

dopuszczeniem windy do użytkowania przez właściwy organ w terminie – 18 tygodniu od  dnia zawarcia 

umowy.

§ 4

    Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. dobór  windy  o  szczegółowych  parametrach  technicznych  dostosowanych  do  uwarunkowań 

technicznych  montażu  w  istniejącym  szybie  windowym  i  zapewniających  prawidłową  eksploatację  u 

zamawiającego

2.  przyjęcie frontu robót tzn: opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami 

zamawiającego.

3.   zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt 

4.   utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

5.   przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,  ppoż. w trakcie wykonywania robót 

6.   prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli  będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

wykonania robót – obiekt jest czynny przez okres remontu ( dni wolne od pracy, niedziele )

7. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i 

wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

8.   stosowanie  materiałów  i  urządzeń  posiadających  odpowiednie  dopuszczenia  do  stosowania  w 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie 

odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą 

uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;



9.  współpraca ze służbami Zamawiającego,

10.  zapewnienie  realizacji  robót  przez  odpowiednio  wykwalifikowanych  i  posiadających  odpowiednie 

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

11.   zapewnienie  odpowiedniego  sprzętu,  materiałów  i  innych  urządzeń  oraz  wszelkich  przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

12. ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejęcia 

frontu robót do dnia ukończenia robót.

13. wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

14. przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 

15. dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe

w wysokości ............................ zł. netto. Do w/w wynagrodzenia dodaje się podatek VAT w wysokości ...... 

zł.

2. Wartość przedmiotu umowy brutto (wartość netto plus podatek VAT) wynosi .....................

zł. (słownie złotych: ........................................................ ).

§ 6

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności  ze stanem technicznym, 

dokumentacją  techniczną,  i  warunkami  lokalnymi,  zapewnia,  że  posiada niezbędną wiedzę  fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i 

będzie  w stanie  należycie  wykonać  roboty  budowlane  i  montażowe  zgodnie  z  warunkami  niniejszej 

umowy. 

2. Zlecenie  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcy  nie  zmieni  zobowiązań  Wykonawcy  wobec 

Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Ustalony  w  umowie  zakres  przedmiotu  umowy  realizowany  będzie  z  udziałem  następujących 

Podwykonawców: 

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne 

postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i  zaniedbania Podwykonawców w takim 

samym stopniu, jak to by były jego własne.

6.  Strony  uzgadniają,  że  w  przypadku  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  za  pośrednictwem  jego 

podwykonawcy zapłatę faktury wykonawcy warunkuje się od uprzedniego przedstawienia dowodu zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane prace podwykonawcom lub od złożenia pisemnego oświadczenia, iż w zakresie 

wykonywanych prac  nie  korzysta  z  usług podwykonawców.  W przypadku braku przedstawienia  dowodu 



zapłaty  podwykonawcom w terminie  5  dni  od  dnia  wystawienia  faktury,  Wykonawca z  góry  upoważnia 

Zamawiającego do zapłaty w jego imieniu należności na rzecz podwykonawcy z jego faktury, a ewentualnie 

pozostałą część z faktury przekaże Wykonawcy. Taki sposób zapłaty będzie traktowany jako wywiązywanie 

się z zapłaty z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 7

1. Podstawą uznania zakończenia realizacji umowy jest protokół bezusterkowego końcowego

odbioru dostawy i montażu podpisany przez pracowników  Zamawiającego  oraz przedstawiciela Wykonawcy.

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazową płatnością.

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie protokół wraz  z decyzją  o 

bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego windy do eksploatacji, o których mowa

w ust.1.wraz z niezbędnymi dokumentami.

§ 8

1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy w terminie do 30 dni od

daty doręczenia faktury .

2.Zapłata należności nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej

fakturze dla Zamawiającego.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego oraz w okresie

gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

3. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty

otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego 

od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z 

przeznaczenia  rzeczy,  albo  jeżeli  wykonany  przedmiot  umowy  nie  ma  właściwości,  które  zgodnie  z 

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania  czynności  odbioru  oraz  za  wady  powstałe  po  odbiorze,  lecz  z  przyczyn  tkwiących  w 



wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały 

wskutek  wykonania  przedmiotu  umowy  według  wskazówek  Zamawiającego.  Uwolnienie  się  od 

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie 

wad lub, jeżeli  mimo dołożenia należytej  staranności  nie mógł stwierdzić  niewłaściwości  otrzymanych 

wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad 

rozwiązań,  których  wprowadzenia  zażądał  oraz  za  wady  wykonanego  przedmiotu  umowy  powstałe 

wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający 

może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej 

się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać  zapłaty  odszkodowania  odpowiednio  do  poniesionych  szkód  i  do  utraconej  wartości 

użytkowej,estetycznej i technicznej. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek, wad w 

terminie 14 dni od  daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu lub niezwłocznie w przypadku 

awarii instalacji dostarczającej media.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz do zaproponowania 

terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych Usunięcie wad powinno być stwierdzone 

protokolarnie przez Zamawiającego.

W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, 

obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 11

1.  Zamawiający  żąda  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %  wartości  brutto 

podanej w ofercie, co stanowi ...... zł (słownie: ....... zł 00/100 )

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. Z 2013 r.  

poz. 907 ) 

4.  Zamawiający  zwróci  kwotę  stanowiąca  70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty odebrania przedmiotu Umowy.

6. Kwota, o której mowa w pkt 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.    



§ 12

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej aneksem pod rygorem nieważności.

§ 13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 

miejsca wykonania umowy.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W takim przypadku  Wykonawcy  przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

a)   Zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub dojdzie do rozwiązania firmy Wykonawcy.

b)   Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

c)    Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 

dni . Fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

d)    Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich 

w ciągu 7 dni od chwili  otrzymania decyzji  od Zamawiającego wpisanej przez inspektora nadzoru do 

dziennika budowy.

e)     Pomimo  uprzednich  pisemnych  dwukrotnych  upomnień  ze  strony  Zamawiającego  Wykonawca 

uporczywie  nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  lub  w  rażący  sposób  zaniedbuje 

zobowiązania umowne, co potwierdzają wpisy inspektora nadzoru do dziennika budowy.

f)    Stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z 

warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową. Zamawiający wówczas odstąpi od 

umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót.

§ 14

1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1 

ustawy PZP, w następujących przypadkach:

a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego,

b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie  bez 

zmian.  Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie wprowadzających je 

przepisów.

c) zmiany ceny przedmiotu umowy, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

3.  W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu Cywilnego   i 

Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. Z 2013 r poz. 907)



4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo z 

uwagi na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiający:


