
Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

Umowa nr …../2013 
                                                                           (wzór) 

Zawarta w dniu …………….-2013 roku w Myszkowie, pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29,  
42-300 Myszków, NIP: 577-17-44-296, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydz. 
Gospodarczy Nr KRS:0000007638, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

Dyrektor                                                 -         Pan ……………………………………….. 
 
 
a: .........................................................................  z siedzibą w  ........................... – zarejestrowaną w 
Wydziale……………   Gospodarczym  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla 
………………..pod numerem KRS .............., Wpis do ew. Dz. Gosp. Nr…………….. przez ……… 
Numer NIP:…………………………. 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................................. 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji 
technicznej dla przebudowy starej części budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie, 
ul Wolności 29. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:   
1.  Projekt budowlany. 
2. Projekty branŜowe. 
3. Projekty wykonawcze. 
4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
6. Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją kosztorysową na dokonanie modernizacji 
pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I.   
 
Dokumentacja techniczna musi uwzględniać następujące etapowanie inwestycji: 
- Etap I: Modernizacja części pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I.  
- Etap II: Oddział Dziecięcy na I i II piętrze. 
- Etap III: Oddział Internistyczny na I piętrze. 
- Etap IV: Oddział Internistyczny na II piętrze. 
- Etap V: Oddział Ginekologiczny i Chirurgiczny na I i II pi ętrze. 
- Etap VI: Apteka szpitalna i pracownia endoskopii na parterze. 
  w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do SIWZ – specyfikacja wykonania i odbioru 
dokumentacji technicznej oraz załączonej koncepcji architektonicznej przebudowy 
starej części Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z ekspertyzą techniczną stanu 
bezpieczeństwa poŜarowego budynku Szpitala. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami 

wynikającymi z prawa budowlanego, polskimi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

3.Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia zgodnie z      
    obowiązującymi przepisami. 
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§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminach:  
1.Wykonanie dokumentacji Etapu nr I w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 
2.Wykonanie dokumentacji Etap nr II do nr VI  do dnia  15-11-2013r. 
3.Końcowa realizacja przedmiotu zamówienia do dnia  06-12-2013r. 
 

§ 3 
 

1.    Wykonawca oświadcza, Ŝe Przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

2.    Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie „papierowej” oraz w f    
       formie elektronicznej na nośniku CD. 
       Dokumentację naleŜy przekazać w następującej  ilości dla kaŜdego zadania: 
      1) Projekt budowlany- 5 egz. 
      2) Projekty branŜowe – 5 egz. 
      3) Projekty wykonawcze – 5 egz. 
      4) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.  
      5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz. 

a) na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w 
spotkaniach koordynacyjnych (nadzorach autorskich) raz na dwa tygodnie. 

b) przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, wraz z 
wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, Ŝe dokumentacja jest 
kompletna, wykonana zgodnie z umową, wymaganiami prawa, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takŜe z ustaleniami 
określonymi w wymaganych opiniach i uzgodnieniach. 

c) uzupełnienia braków lub/i usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania 
opinii i uzgodnień projektów obciąŜają Wykonawcę. 

4. Przekazana dokumentacja musi umoŜliwi ć Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na 
budowę dla wszystkich etapów. 

5. Dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia naleŜy wykonać oddzielnie dla 
wszystkich etapów. 

 
§ 4  

 
Do obowiązku Zamawiającego naleŜy: 
1. Udzielenie Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji, mających wpływ na 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 
2.  Odbiór dokumentacji technicznej odbędzie się w dwóch częściach: 
     ETAP I – odbiór projektu wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową na       
     dokonanie modernizacji pomieszczeń obecnego Oddziału Wewnętrznego I. 
     ETAP II – odbiór pozostałych elementów przedmiotu zamówienia. 
3. Dokumentacja techniczna będzie odebrana od wykonawcy przedmiotu zamówienia po   
     uprzedniej weryfikacji przez Zamawiającego.  
 
4. Na okoliczność sprawdzenia dokumentacji technicznej zostaną sporządzone protokoły z  
      weryfikacji poszczególnych elementów dokumentacji.  
5. Zamawiający sprawdzi dokumentację techniczną w terminie 7dni dla Etapu I i 14 dni dla   
    Etapu II. 
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6. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie miał odpowiednio 7dni dla Etapu I i 14dni dla  
     etapu II moŜliwość odniesienia się do uwag Zamawiającego i ich wyjaśnienia oraz      
    usunięcia ujawnionych niedociągnięć i wad. 
7.Po w/w okresie zostanie spisany protokół odbioru przedmiotowego zamówienia.  Skuteczny  
   pozytywny protokół odbioru zamówienia stanowić będzie podstawę do zakończenia      
   realizacji zamówienia i zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu   
   realizacji niniejszej umowy. 

§ 5  
 

1. Zamawiający dopuszcza następujące moŜliwości zmiany umowy: 
a) w zakresie terminu realizacji, jeŜeli zaszły okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) w przypadku zmian w przepisach prawa dotyczących podatku VAT niniejsza umowa    
będzie odpowiednio zmieniona w zakresie dotyczącym kwoty podatku VAT i 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

2. Zmiana niniejszej umowy moŜe być dokonana w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 6  

 
1. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma prawo zgłosić zastrzeŜenia lub 

uwagi. Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia przedmiotu umowy z 
uwzględnieniem zastrzeŜeń i uwag przekazanych przez Zamawiającego lub uprawniony 
organ nadzoru budowlanego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z rękojmi i 
gwarancji. 

 
§ 7  

 
1. Wykonawca udzieli  gwarancji jakości na wykonany i przekazany przedmiot umowy na 

okres  ………….., od daty przekazania dokumentacji projektowej oraz wyraŜa zgodę na 
wydłuŜenie rękojmi za wady fizyczne na wykonany Przedmiot Umowy na okres równy 
okresowi udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca niezaleŜnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
i błędy dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej umową w okresie…………..od 
daty sporządzenia protokołu przekazania dokumentacji projektowej podpisanego przez 
obie strony umowy sporządzonego po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich 
zgłoszonych usterek i wad. 

3. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie wady przedmiotu umowy, które zostały mu zgłoszone w okresie 
gwarancji. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wzrost kosztów na etapie realizacji przedmiotu 
umowy, które powstały w wyniku błędu lub wady przedmiotu umowy. 

 
§ 8  

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe będą mu przysługiwać prawa autorskie do prac powstałych na 

skutek realizacji niniejszej umowy oraz, Ŝe ich udostępnienie Zamawiającemu w zakresie 
objętym niniejszą umową nie narusza autorskich praw osób trzecich. 
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2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do prac powstałych na skutek realizacji 
niniejszej Umowy, a takŜe wyraŜa zgodę na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji 
(wykonywanie praw zaleŜnych). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru przedmiotu umowy 
w zakresie poniŜszych pól eksploatacji: 

a) utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności 
poprzez wydruk, wprowadzanie na dowolny nośnik, w szczególności do 
pamięci komputerów i na płyty CD; 

b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym w szczególności na stronach internetowych; 

c) wykorzystanie dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót na podstawie tej dokumentacji, włącznie z 
prawem przekazania egzemplarzy dokumentacji projektowej Wykonawcom 
oraz opublikowania jej w formie elektronicznej w internecie, jako załącznika 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

d) wykorzystanie dokumentacji do realizacji robót budowlanych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność oraz zaspokoić 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia przez Wykonawcę praw autorskich lub 
pokrewnych przy realizacji przedmiotu Umowy lub wynikające z naruszenia dóbr 
osobistych związanych z przedmiotem umowy. 

 
§ 9  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z ofertą w kwocie nieprzekraczającej wartości:  
netto ………………….…….. zł 
słownie: …………………………………………………………………………………… 
VAT (….. %) …………….…. zł., 
brutto z VAT:  ……………….zł  
(słownie brutto:……………………………………………………………………………  

2. NaleŜy zastosować stawkę VAT, obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

3. PowyŜsze kwoty strony uznają za maksymalne. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 płatne będzie na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni, od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar 
umownych i innych roszczeń odszkodowawczych z płatności naleŜnej Wykonawcy. 

6.  Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy jest przekazanie  
    Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z wykazem opracowań, stanowiącej przedmiot 

umowy, i podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu przekazania 
(podpisanego po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych usterek i wad). 
Kopię zatwierdzonego protokołu naleŜy załączyć do faktury.   

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 
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przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy,  

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia,  

c) opóźnienia w usunięciu wad lub/i uzupełnienia braków, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

 
§ 11 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w następujących 
przypadkach:  

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) Nie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2, w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

                                                                  §12 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 9 
ust. 1 co stanowi kwotę: 
.............................................zł. (słownie: ................................................) w 
formie……………………………………………………………………………..  

      W przypadku wpłaty gotówkowej Wykonawca wpłaca wymienioną w ust. 1 kwotę  
      przelewem na rachunek Zamawiającego, Bank Gospodarki śywnościowej   
      Oddz./Myszków  Nr r-ku: 87 2030 0045 1110 0000 0176 3260. 

2. Dokument wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy stanowi 
integralną część niniejszej umowy i zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu podpisania umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji 
umowy, na jedną z tych, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia wymienionego w  § 12 ust. 1 w 
przypadku: 

a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 
b) usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący 
sposób: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia 
sporządzenia protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy.  

b) 30% pozostałego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie terminu rękojmi.  

    6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie roszczeń   
        związanych z wykonaniem uprawnień z tytułu rękojmi z zabezpieczenia naleŜytego   
        wykonania umowy. 
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                                                           §13  
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy  Prawo budowlane. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

3. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 Integralną część umowy stanowią: 
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
2.Oferta Wykonawcy. 
3.Dokument wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
 

Wykonawca:                                                                        Zamawiający:  
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                        ………………………………… 


