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Załącznik nr 6 do SIWZ „Wzór umowy” 

 
WZÓR    UMOWY 

 
Umowa zawarta w dniu    .....................................  pomiędzy : 

Firmą ………………………………………..……………… 
Adres siedziby:  ……………………..…………………..     
Adres do doręczeń: ……………………………………..                                                                                                             
Regon: …………………… NIP: …….......................      
którą reprezentuje:                                                                                
….…………………………………………………….  
zwaną dalej WYKONAWCĄ                                      
 
a Firmą:                                                                                                  
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI   
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233   
Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź 
Ares do doręczeń: jak wyżej     
Regon: 000316393   NIP: 7272408670               
którą reprezentuje:        

Monika Nogala - Dyrektor  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
 

§ 1 

Umowę niniejszą Strony zawierają zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843)  pn. „Utworzenie 
nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi” – nr referencyjny postępowania 
218/Z/ZP/2020. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na 
pracownię RTG w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi, 
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 
oraz usługa relokacji aparatów RTG zgodnie z opisem znajdującym się w załączniku nr 2 do umowy 
(łącznie dalej zwanych „pracami”). 

2. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz osoby fizyczne i prawne, którymi będzie się posługiwał przy 
wykonaniu przedmiotu umowy posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia oraz posiadają 
niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie 
nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 
1186) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

5. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w dokumentacji 
projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 
wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich 
robót w ramach umowy nie przekracza 50% wartości umowy, będą przyjmowane przez Wykonawcę 
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do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności 
wykonania takich robót. 

6. Protokół konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę i akceptowany przez Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru. 

7. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 
negocjacji dotyczących wyceny robót budowlanych. 

8. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu: 
a) ze strony Zamawiającego wyznacza się __________ tel. ______, e-mail. _____________ 
b) ze strony Wykonawcy wyznacza się __________ tel. ______ , e-mail. _________________ 

 
§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy tj. do dnia…………….. 

2. Przekazanie frontu robót nastąpi zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy i 
zostanie potwierdzone Protokołem przekazania, na wzorze przedstawionym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia prac od daty przejęcia. 
4. Termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 oznacza podpisanie przez obie strony 

protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
określonych w § 6 niniejszej umowy. 

5. Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze aneksu do niniejszej umowy, zawartego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy należy w szczególności: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy; 
2. Opracowanie, w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót 

harmonogramu prac, który powinien być tak ustalony, żeby w stopniu minimalnym prowadzone 
prace były uciążliwe dla pacjentów, personelu Przychodni i najemców. 

3. Realizacja robót określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i na zasadach w nim 
przewidzianych; 

4. Kompleksowe wykonanie robót w oparciu o opracowaną na podstawie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego dokumentację projektową; 

5. Realizacja przedmiotu umowy w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Przychodni. Roboty 
powodujące hałas, zapylenie lub inne utrudnienia powinny być prowadzone po zamknięciu 
Przychodni dla pacjentów, w godzinach wieczornych, nocnych i/lub w weekendy. Wykonawca 
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o 
pracach wykonywanych po zamknięciu Przychodni lub/i w nocy lub/i w weekendy. 

6. Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we 
własnym zakresie zaplecza budowy; 

7. Zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 
niezbędnych do wykonania robót, usunięcia ewentualnych wad oraz zabezpieczenia terenu 
prowadzenia prac; 

8. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie prowadzenia prac i mienia oraz za metody organizacyjno-techniczne 
stosowane na terenie prowadzenia prac; 

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń lub mienia Zamawiającego w toku realizacji 
umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w przypadku, gdyby okazało 
się to niemożliwe, zapłatę odszkodowania pieniężnego; 

10. Usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

11. Zawarcie umowy z podmiotem, który usunie odpady w sposób przyjazny środowisku i przedstawianie 
jej Zamawiającemu na każde jego żądanie; 

12. Utrzymywanie porządku, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy; 
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13. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p.poż w trakcie wykonywania 
robót; 

14. Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego; 

15. Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 
uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, w 
tym Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej; 

16. Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją przez siebie przedmiotu umowy w 
okresie od przejęcia terenu prowadzenia prac do dnia ukończenia prac, potwierdzonego 
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

17. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 
18. Wykonanie wszelkich czynności związanych z relokacją aparatów RTG zgodnie z opisem w załączniku 

nr 2 do niniejszej umowy; 
19. Przed rozpoczęciem prac relokacyjnych aparatów uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

badań i pomiarów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 
20. Zabezpieczenie dróg transportowych zdemontowanych aparatów (posadzka oraz ściany Przychodni 

przed uszkodzeniem mechanicznym). 
21. Zapewnienie w ramach realizacji umowy wszelkich akcesoriów, okablowania i innego asortymentu 

niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatów jako całości; 
22. Dostarczenie i zainstalowanie w aparatach RTG, o których mowa w załączniku nr 2 do umowy, 

systemu archiwizacji obrazu i komunikacji PACS; 
23. Wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Łodzi zezwolenia na uruchomienie pracowni stosującej aparaty rentgenowskie 
oraz na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich. 

24. Na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem) potwierdzających zatrudnianie na umowę o pracę osób skierowanych 
do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót 
ogólnobudowlanych (dotyczy w szczególności prac wykonywanych w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1040). 

 
§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom zakres prac wskazany w załączniku nr 1 lub 2 do 
niniejszej umowy. 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. W toku realizacji 
umowy możliwa jest zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wzór umowy winien być przedłożony wraz z 
częścią dokumentacji wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o 
podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też 
zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. 
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6. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub zmiany umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku umowy: 
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

10. Umowy z podwykonawcami mają formę pisemną pod rygorem nieważności. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania. 

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, 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 lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

2. Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę. 

3. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu wad lub 
usterek. 

4. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
5. Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie gotowym po 

jego odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia 
odbioru oświadczenia kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, 
dokumentację powykonawczą, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami. 
Wszelkie decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie pracowni RTG zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wszelką inną dokumentację techniczną powstałą w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w terminie do 10 dni liczonych od dnia końcowego odbioru. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem aż do czasu usunięcia ujawnionych wad. 

7. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 
9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych 

od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie dających się usunąć Zamawiający 

może: 
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a) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć karami, o których mowa w § 10 niniejszej 
umowy, 

b) obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy, w przypadku jeżeli wady umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

c) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach opisanych w § 10 niniejszej umowy, w 
przypadku jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

11. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 
wynosi: łącznie ___ PLN brutto (słownie: ____), w tym VAT w wysokości ____ PLN (słownie: ___),                 
co stanowi kwotę netto ___ PLN (słownie:___). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite                         
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności z wszystkimi 
postanowieniami umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z kopią protokołu, o których mowa w ust. 3. 

5. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku powierzenia 
im wykonania części przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót 
budowlanych.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 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. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag 
wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

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

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości brutto umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy 
przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma możliwość przesłania droga elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej   
w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania 
udostępnionej   na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl .   

15. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze.   

16. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisuje dane nabywcy: 
 nabywcą jest jednostka:  Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 
 w sekcji NIP należy wpisać   7272408670, 

 jako typ numeru PEPPOL należy wpisać NIP, 
 w polu numer PEPPOL należy wpisać NIP:  7272408670 , 
 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi.                        

 W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisuje dane nabywcy: 
 nabywcą jest jednostka:  Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi, 

 w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP  7272408670, 
 jako Rodzaj adresu PEF należy wpisać NIP, 
 w polu numer PEF należy wpisać NIP:  7272408670 , 
 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem wykonania usługi.                        

17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania na poniższy mail:  sekretariat@mcmpolesie.pl 

 
§ 8 

1. Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji w zakresie relokacji aparatów RTG (Wykonawca 
zaoferuje termin w Formularzy oferty). Okres gwarancji na roboty budowlane to 36 miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac stanowiących przedmiot umowy, o którym 
mowa w § 6 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości, może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej 
od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia wszelkich wad lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przesłania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu. Powiadomienie przez 
Zamawiającego Wykonawcy o wadzie nastąpi na adres e-mail. ________ z obowiązkiem zwrotnego 
potwierdzenia jej zgłoszenia. 

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, Zamawiający ma 
prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami 
obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania obowiązków z tytułu 
gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców. 

6. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę, a w razie, gdy żądanie 
to okaże się bezskuteczne może usunąć wady na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy. 
8. Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji, 

niezależnie od siebie. 
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9. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody 
poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Termin gwarancji w zakresie relokacji aparatów RTG ulega przedłużeniu odpowiednio o czas (liczony 
od dnia zgłoszenia wady lub usterek), w ciągu którego wskutek naprawy Zamawiający nie mógł            
z aparatów RTG korzystać. 

 
§ 9 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy                
w formie ………………… w wysokości …………. zł, stanowiącej 10 % wartości brutto umowy (określonej 
w § 7 ust. 1). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy         
i może zostać zatrzymane przez Zamawiającego w całości lub odpowiedniej części. 

3. Wykonawca może w trakcie trwania Umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r poz. 1843). 
Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz innych nieuregulowanych 
odszkodowań i należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez akceptacji 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwróci wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach 
określonych poniżej: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie 
spisaniem protokołu odbioru końcowego, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości                    
w zakresie robót budowlanych. 

§ 10 

1.  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 
1) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy przekraczający termin określony w § 3 ust. 1 oraz za każde nie dotrzymanie 
terminu realizacji wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2; 

2) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

3) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy; 

4) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom; 

5) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany; 

6) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

7) 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku nie wypełnienia 
obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 12 w wysokości 100 zł za każde niedopełnienie 
obowiązku; 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku nie przedstawienia 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób zgodnie z wymaganiami 
określonymi w § 4 ust. 24 w wysokości 100 zł za każde nie przedstawienie dokumentów na 
wezwanie Zamawiającego. 



M.C.M. „Polesie” w Łodzi  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -   nr referencyjny:  218/Z/ZP/2020 
„Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 w Łodzi” 

 

2.  Kary umowne nie zwalniają z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kary umownej. 

 
§ 11 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności: 
1) 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach); 

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy; 
3) gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy; 
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.  W przypadku określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia, co zostanie stwierdzone 
protokołem zaawansowania prac sporządzonym przez strony. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym w formie 

pisemnej na koszt tej strony, z winy której doszło do odstąpienia od umowy. 
5.  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, o którym 

mowa w § 11 ust. 4 pkt 1), usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

6.  W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia 
robót, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże                              
do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron. 

 
§ 12 

1.  Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron z 
zachowaniem formy pisemnej. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 
1) jeżeli z powodu przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania przedmiotu umowy, może być on 
przedłużony, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej; 

2) w przypadku możliwości wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających 
wykonanie przedmiotu umowy ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że 
zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na 
pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana 
przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej; 

3) w toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców oraz zakres prac powierzonych 
podwykonawcom, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej; 

4) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich; 
5) w przypadku zmiany organizacyjnej Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi istotnej 

dla realizacji niniejszej umowy; 
6) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 
7) zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela 

firmy. 
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§ 13 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu Zamawiającego 
powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 
Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników i osób 
trzecich, którymi posługiwał się w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z realizacji umowy, spowodowane 
z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami są pracownicy, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powstałym 
zdarzeniu oraz do uczestnictwa w komisji badającej okoliczności zdarzenia. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż 1 000.000,00 zł brutto.   

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na żądanie, dowód zawarcia umowy 
ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki.  Jeżeli 
okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia ubezpieczenia i jego przedłożenia Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.1, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

 
§ 15 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Miejskie Centrum Medyczne „Polesie” w Łodzi,  

z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 86, kod pocztowy: 90-557; 
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować                  

w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
sekretariat@mcmpolesie.pl; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                        
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny 218/Z/ZP/2020                            
pn. „Utworzenie nowej pracowni RTG w Przychodni przy ul. Maratońskiej 71 Łodzi”, prowadzonym         
w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),  dalej „ustawa Pzp”;   

e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do podanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Wykonawca posiada: 
  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO; 
  prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 
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  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO na podstawie art. 18 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) Wykonawcy nie przysługuje: 
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie art. 21 
RODO. 

 

§ 16 

1. W przypadku dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy do danych osobowych ze 
zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na wzorze Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Wierzytelności Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie  
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29  stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 
Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
      Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy 
      Załącznik nr 2 – Opis relokacji aparatów RTG 
    

         WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY  
 

 


