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Załącznik nr 1.10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia DZP / 78 / 2018 

 

UMOWA NR DZP / 78 / 2018 

/PROJEKT UMOWY/ 

zawarta w dniu ………. …….. roku w …………….. pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 

we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Marka Bruzdowicza 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………,  

z siedzibą w ………………., REGON …………., NIP …………., reprezentowanym przez: 

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja 

budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we 

Włocławku w formule zaprojektuj  

i wykonaj”” 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą 

robót budowlanych.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją związaną z inwestycją oraz z 

posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi dla przedmiotowego 

zadania. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

oznaczoną numerem sprawy DZP/54/2017 wraz z załącznikami. 

§ 3 
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Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania, a termin 

zakończenia – do czasu zakończenia realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6)  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule 

zaprojektuj i wykonaj”, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r. 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

1) przeprowadzanie analizy i weryfikacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania, 

(w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego wraz z umowa przez 

Wykonawcę robót budowlanych):  pod względem wymagań określonych w przepisach prawa,  

nie później  niż w ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania ich Wykonawcy, a także złożenie 

pisemnego oświadczenia w w/w terminach o zapoznaniu się z dokumentacją i braku do niej 

zastrzeżeń, względnie zgłoszenie Zamawiającemu w w/w terminie na piśmie zastrzeżeń, z 

uwzględnieniem w szczególności konieczności dokonania aktualizacji map, uzyskania 

uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz wskazania innych czynności, których podjęcie 

będzie konieczne bądź wskazane dla optymalnej realizacji Projektu.  

2) reprezentowanie Zamawiającego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji w szczególności z: projektem (jeśli wymagany), decyzjami 

administracyjnymi, zawartą umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 

ramach postępowania DZP/54/2017 oraz w kontekście przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 907.), przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, oraz dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń i 

uzgodnień, a także występowanie do odpowiednich służb o uzyskanie wszelkich 

decyzji niezbędnych do wykonania zadania wskazanego w § 1 niniejszej umowy, 

chyba, że dane zadanie zostało powierzone wykonawcy prac budowlanych 

wybranego w ramach postępowania DZP/54/2017, wówczas Wykonawca winien 

prowadzić nadzór nad prawidłowym wykonaniem tych zadań/czynności, 

3) zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywanie ich do użytkowania, 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego (inwestora), kontrolowanie rozliczeń budowy, 
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7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa wszystkich osób 

przebywających w obrębie prowadzonych inwestycji, 

8) zapewnienie Zamawiającemu pełnego dostępu do nadzorowanych robót i 

prowadzonej dokumentacji związanej z zakresem prowadzonej usługi, 

9) współpraca z wykonawcą robót budowlanych oraz pozostałymi inspektorami nadzoru 

przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo - finansowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia  i programu zapewnienia jakości (jeśli wymagany), 

10) sprawowanie kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięcia - zarówno w aspekcie 

czasowym jak i finansowym (harmonogram), a w szczególności przeciwdziałanie we 

właściwym czasie możliwym zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu 

inwestycyjnego w dziedzinach takich jak np.: przestrzeganie określonych limitów 

kosztów oraz planowanych terminów, prawidłowości realizacji zawartych umów i/lub 

przestrzeganie prawa oraz zasad bezpieczeństwa    i porządku publicznego, 

11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

budowlanego oraz wyceny robót, 

12) czynne uczestnictwo w imieniu Zamawiającego w odbiorach i akceptacji dokumentacji 

technicznej, materiałów, urządzeń oraz wykonywanych elementów robót, 

13) występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach umożliwiających uzyskanie 

wszelkich decyzji (m. in. od Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej) oraz pozwoleń na użytkowanie, chyba, że 

dane zadanie zostało powierzone wykonawcy prac budowlanych wybranego w 

ramach postępowania DZP/54/2017, wówczas Wykonawca niniejszej umowy winien 

prowadzić nadzór nad prawidłowym wykonaniem tych zadań/czynności, 

14) czynne uczestnictwo w procedurach przekazania Zamawiającemu przedsięwzięcia do 

użytkowania, 

15) współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od 

uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, odszkodowań lub kar 

umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, bądź 

reprezentowanie Zamawiającego  

w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego, 

16) bieżące dokonywanie przeglądów sprawdzających dokumentacji przekazanej do 

realizacji przedsięwzięcia pod kątem: przestrzegania sztuki budowlanej, 

nowoczesności zastosowanych rozwiązań oraz spełnienia podstawowych wymagań 

Zamawiającego i przedstawienia Zamawiającemu stosownych wniosków, 

17) akceptowanie stanu zaawansowania robót i płatności dla wykonawcy robót 

budowlanych, opracowywanie oraz przekazywanie inwestorowi przejściowych i 

ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów do uruchomienia 

finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

http://www.szpital.wloclawek.pl/


 

 
ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl 

tel. 54 412 90 00 

Strona 4 z 7 

18) czynne uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, w terminach określonych przez 

Zamawiającego, 

19) czynne uczestnictwo w rozruchu technologicznym wraz z wyposażeniem bhp i p.poż., 

po wykonaniu i odbiorze końcowym całego przedmiotu zamówienia, 

20) czynne uczestnictwo przy usuwaniu ewentualnych wad i usterek powstałych w 

okresie obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy zadania objętego 

nadzorem, 

21) na czas nieobecności w czasie urlopów i zwolnień lekarskich wykonawca zapewni 

wypełnianie swoich obowiązków zastępcy o uprawnieniach nie gorszych od 

wymaganych wraz  

z pełnomocnictwem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim 

roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek 

lub w związku  

z zakłóceniami w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie 

dopuszczenia do ich powstania - naprawić Zamawiającemu poniesione z tego tytułu szkody. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego oraz 

zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rzecz Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobligowany uwzględniać stanowisko czy też zastrzeżenia 

Zamawiającego dotyczące realizacji niniejszej umowy, chyba, że stanowisko to byłoby nie do 

pogodzenia ze sztuką budowlaną czy też obowiązującymi przepisami prawnymi.  

§ 5 

Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

§ 6 

1. Wykonawca zapewni nadzór inwestorski w zakresie  wszystkich wymaganych branż. 

2. Osoby sprawujące obowiązki inspektora nadzoru muszą posiadać stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności 

oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień zgodnie z 

wymaganiami OPZ. 

http://www.szpital.wloclawek.pl/


 

 
ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek 

NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727 
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl 

tel. 54 412 90 00 

Strona 5 z 7 

3. Osoby mające sprawować obowiązki inspektora nadzoru w poszczególnych specjalnościach 

zostaną zgłoszone pisemnie Zamawiającemu, który w terminie 7 dni może wyrazić uzasadniony 

sprzeciw. 

4. Brak sprzeciwu zgłoszonego w terminie oznacza możliwość sprawowania obowiązków inspektora 

nadzoru przy realizacji umowy. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą: 

Netto: ………………………… 

VAT….%, tj. ……………………….     

Brutto: …………………….. 

(słownie brutto:  …………………………..). 

2. Kwota brutto określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane 

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. 

3. Roboty dodatkowe i inne prace zwiększające zakres robót budowlanych o wartości nie 

przekraczającej 10% pierwotnej wartości robót budowlanych nie stanowią podstawy do 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało w okresach kwartalnych. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie w okresach 

kwartalnych na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, do których Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć raport, zawierający informacje na temat zaawansowania 

nadzorowanych robót. Na podstawie faktur częściowych Zamawiający zapłaci do 85% należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia będzie proporcjonalna do stanu 

zaawansowania robót wykonanych w ramach zadania, za które następuje rozliczenie. Kwota na 

fakturze końcowej wynosić będzie pozostałą część wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

realizację przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić …… dni licząc od 

daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z raportem 

oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego do należytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności przysługującej mu w 

stosunku do Zamawiającego. 

§ 9 

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć w szczególności: 

a) zmiany terminu wykonania usługi, 

b) zmiany wartości wykonanych usług, 

c) zmiany podatków i opłat, 
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d) zmiany ilości usług. 

3. Wszystkie  powyższe  postanowienia,  stanowią  katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

a. opis propozycji zmiany, 

b. uzasadnienie zmiany, 

c. obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie 

wykonawcy. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami 

ponosi Wykonawca. 

§ 10 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1) w trybie natychmiastowym - w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z umowy – 

wówczas wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje jedynie za należycie wykonaną część prac. 

2) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych 

przed zakończeniem inwestycji lub w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego  

z prowadzenia przedmiotowej inwestycji - w takim przypadku rozliczenie za wykonane przez 

Wykonawcę pracę zostanie uzgodnione protokolarnie, proporcjonalnie do wartości 

wykonanych robót budowlanych i robót, objętych niniejszą umową. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu będzie należeć się kara umowna w wysokości 20% brutto 

umowy. Naliczona przez Zamawiającego kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia jej 

naliczenia przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający może dochodzi odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, a także potrącać karę umowną z wynagrodzeniem Wykonawcy wynikającym  

z niniejszej umowy. 

§ 11 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

§ 13 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz dokumenty z postępowania znak DZP 

/ 78 / 2018, w tym w  szczególności Opis Przedmiotu zamówienia, pytania i odpowiedzi do 

postępowania. 
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§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający:                                                                   Wykonawca: 
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