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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie robót budowlanych w zakresie 

wykonania prac remontowych w obiektach – obiekt 1 – budynek administracyjny  

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 2 – budynek portierni w Płocku  

ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 3 – budynek Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 

obiekt 4 – pomieszczenia zajmowane przez zespół podstawowy w Staroźrebach ul. Płocka 34,  

obiekt 5 – pomieszczenia zajmowane przez zespoły Oddział w Gostyninie ul. Przemysłowa 1.  

Znak:  TZPiZI-ZO.250/11/RB/16. 

 
 
Płock, dnia 01 czerwca 2016 r.        

ZATWIERDZIŁ 
 

       DYREKTOR 

          SP ZOZ 
                                                                                                                                       Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

    i Transportu Sanitarnego w Płocku 
 

 
            mgr Lucyna Kęsicka 

                                                                                                   ………………………………. 
                                                                                                                                                                     Dyrektor lub pracownik,  
                                                                                                                                                    któremu kierownik, powierzył pisemnie wykonanie     
                                                                                                                                                           zastrzeżonych dla siebie czynności. 

 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku   

ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock. 

KRS: 0000029842;  NIP: 774-10-02-289;  REGON: 610317845:   

tel. 024-26-78-400;  tel. / fax.  024-26-78-415 ;   

www.wspritsplock.pl , e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl .   

 w sprawie zapytania ofertowego e-mail: inwestycje@wspritsplock.pl  

 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1435 

 

II. TRYB PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 
 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku dnia 06.06.2014 r. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie  robót budowlanych w zakresie wykonania prac remontowych  

w obiektach – obiekt 1 – budynek administracyjny SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5,  

obiekt 2 – budynek portierni w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 3 – budynek Stacji Obsługi Pojazdów 

http://www.wspritsplock.pl/
mailto:sekretariat@wspritsplock.pl
mailto:inwestycje@wspritsplock.pl
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w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 4 – pomieszczenia zajmowane przez zespół podstawowy  

w Staroźrebach ul. Płocka 34, obiekt 5 – pomieszczenia zajmowane przez zespoły Oddział w Gostyninie 

ul. Przemysłowa 1 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z kosztorysami nakładczymi stanowiącymi 

załącznik nr 3 i warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 

4 do zapytania ofertowego oraz  wzorem umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Roboty budowlane wykonane będą z materiałów Wykonawcy po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót budowlanych w przypadku nieprzewidzianych robót budowlanych, 

które są niezbędne do wykonania aby pomieszczenie remontowane mogło prawidłowo funkcjonować na podstawie 

kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz na podstawie wyjaśnień i modyfikacji w związku 

z pytaniami od przyszłych oferentów zadanymi przed złożeniem oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na dwie części: 

Część I – renowacja dachów wraz z zabezpieczeniem drabin wejścia na dach. 

Część II – pozostałe roboty budowlano-remontowe. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45261900-3 konserwacja i naprawa dachów. 

     45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków. 

      

UWAGA: 
 
Wszystkie wskazane nazwy wyrobów w kosztorysach należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi,  

pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone  

w Przedmiarze robot, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
 
Określono we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do dnia 31.08.2016 r. 

 
VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 
 
1.  Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy   

złożyć w formie: 

- pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock, 

      - drogą elektroniczną (zeskanowana oferta) na adres: e-mail: inwestycje@wspritsplock.pl (w przypadku złożenia 

oferty drogą elektroniczną Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od oferenta potwierdzenia w formie 

pisemnej złożonej oferty). 

2.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 

3.  Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę. 

4.  Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego 

przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie kopii). 

mailto:inwestycje@wspritsplock.pl
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6. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – znak: TZPiZI-ZO.250/11/RB/16 

Oferta na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania prac remontowych w obiektach  

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.  

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ……………………….…………………………………………. 

Nie otwierać przed: 10 czerwca 2016 r. godz. 10:10 

 

UWAGA! W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych oznaczeń, Zamawiający 

nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed upływem terminu składania ofert. 

 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ: 
 
1. Miejsce składania ofert: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  

ul. Gwardii Ludowej 5 „SEKRETARIAT” 

      Termin składania ofert: 10 czerwca 2016 roku do godz. 10.00. 

2.   Miejsce otwarcia ofert: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku  

      ul. Gwardii Ludowej 5 pokój 15. 

      Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2016 roku o godz. 10.10. 

3.  Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna   

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – 

WYKONAWCY: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 

1) oświadczeń (wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) rozdział III ust. 1 

potwierdzających, że Wykonawca: 

- zapoznał się z zapytaniem ofertowym – oznaczone znakiem: TZPiZI-ZO.250/11/RB/16  nie wnosi do niego 

zastrzeżeń, 

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego), 

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym,  

a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

- składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2) oświadczenie (wymienione w  załączniku nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) rozdział III ust. 2 

potwierdzających, że w stosunku do Wykonawcy: 

- nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego); 

3)  wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

4)  wypełnione formularze nakładcze dla poszczególnych obiektów stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

5)  decyzję przygotowania zawodowego i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 
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6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert]. 

7)  Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z nast. form: 

- oryginały, 

- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 
 
1/ cena – 100 %,  

2/ cena musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale – III oraz należny podatek VAT, 

3/ Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejsza, która będzie posiadała najniższą cenę brutto oraz spełni warunki 

zapytania ofertowego. 

 

X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA:  
 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający umieszcza treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej. 

 
XI ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy  ocenie ofert.  

2.   O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub faksem. 

3.   Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wspritsplock.pl  

 
XII. INNE POSTANOWIENIA: 
 
1. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,  

jeżeli oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, w opinii Zamawiającego nie będzie wystarczający lub 

gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na 

sfinansowanie zadania. Chyba, że kwota oszacowania zamówienia zostanie zwiększona, jednak nie więcej  

jak do 30.000 euro. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów  

przygotowania oferty. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

3. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

 
XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
1/ Pani Zofia Gołębiewska – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - strona merytoryczna -  

tel.: 24/267-84-04 lub Pani Justyna Rybska – Inspektor ds. zamówień publicznych i zadań inwestycyjnych  

tel.: 24/267-84-11 (dni robocze – w godz.: 07:00 - 14.00), 

2/ Pani Justyna Rybska – Inspektor ds. zamówień publicznych i zadań inwestycyjnych – strona formalno-prawna –  

tel.: 24/267-84-11 (dni robocze – w godz.: 07.00 - 14.00). 

 

 

 
 

 

http://www.wspritsplock.pl/


 

                                        

                                                        Oznaczenie sprawy: TZPiZI-ZO.250/11/RB/16 

 

 

 

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
5 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

FORMULARZ OFERTY 

 
OFERTA 

 
 

 
 

 
 

.....................................................                                            ......................................, dnia .................... 
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/                                              / miejscowość/ 

 
 

 
I. Niniejszym składam(-y) Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, którego przedmiotem 

jest wykonanie  robót budowlanych w zakresie wykonania prac remontowych w obiektach - obiekt 1 – budynek 

administracyjny SP ZOZ WSPRiTS w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 2 – budynek portierni w Płocku 

ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 3 – budynek Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 

obiekt 4 – pomieszczenia zajmowane przez zespół podstawowy w Staroźrebach ul. Płocka 34, obiekt 5 – 

pomieszczenia zajmowane przez zespoły Oddział w Gostyninie ul. Przemysłowa 1 dla SP ZOZ WSPRiTS w 

Płocku. Znak:  TZPiZI-ZO.250/11/RB/16, w podziale na części: 

 
Część I – renowacja dachów wraz z zabezpieczeniem drabin wejścia na dach 
 
Część II – pozostałe roboty budowlano-remontowe 
 
 

dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii 

Ludowej 5. 

 
Dane Oferenta: 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko / nazwa Oferenta) 
 

..................................................................................................................................................................................................................... 
(adres / siedziba Oferenta) 

 

numer telefonu..................................., numer faksu.................................., e mail …………………………………………………, 

REGON:.............................., NIP.................................,WPISANY DO REJESTRU :.......................................................  

 

*w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum. 
 

 
Składając ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że będziemy 

odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia oraz że wyznaczony przez nas pełnomocnik zostanie 

upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas. 

 
 

II. CENA oferty dla przedmiotu zamówienia – roboty budowlane:  
 

1. Oferuję/-my* realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym oraz poniższego opisu: 
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Nr części Przedmiot zamówienia W-ść netto Stawka podatku VAT W-ść podatku VAT W-ść brutto 

I renowacja dachów wraz z 

zabezpieczeniem drabin wejścia 

na dach 

    

II pozostałe roboty budowlano-

remontowe 

    

*w przypadku nie oferowania danej części należy wpisać słowo „nie dotyczy”. 
 
 
Część I – słownie łączna wartość oferty brutto: ……………………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część II – słownie łączna wartość oferty brutto: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Razem zadania nr ………….., słownie łączna wartość oferty brutto: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
W załączeniu wypełnione kosztorysy nakładcze - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

2. OŚWIADCZAM/-Y, że podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i pozostanie niezmienna w okresie trwania umowy.  

3. ZOBOWIĄZUJĘ/-MY SIĘ: do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2016 r. 

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/-y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny  

i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.). 

 
III. OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam/-y, że:  

- zapoznałem/-liśmy się z treścią Zapytania Ofertowego, w tym zawartym projektem umowy, posiadam/-y wszelkie 

informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję/-my się do rzetelnej realizacji zamówienia, 

zgodnie z warunkami, terminami i wymaganiami  podanymi w Zapytaniu Ofertowym i złożoną ofertą.  

- posiadam/-y uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego) to jest: 

uprawnienia budowlane do wykonania powierzonego przedmiotu zamówienia, na dowód załączam/-my kserokopię 

decyzji przygotowania zawodowego w specjalności ................................................................ Nr ............................... 

oraz przynależność do ………………………............................................................ w ............................................, wpis 

pod Nr .......................................................oraz załączam/-my aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

-  posiadam/-y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/-my lub będę/-dziemy dysponował/-li potencjałem 

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-  zobowiązuję/-my się do zawarcia umowy zgodnej ze WZOREM UMOWY stanowiącym załącznik  

nr 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

-  składając ofertę pozostaje/-my nią związany/-ni przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczam/-y, że w stosunku do mojej/naszej firmy: 

- nie otwarto likwidacji,  

- nie ogłoszono upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego). 
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IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych 

uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): 

imię i nazwisko ................................................................................................................................................... 

stanowisko służbowe ........................................................................................................................................... 

numer telefonu ................................................................................................................................................... 

numer faksu ............................................................... e-mail: ............................................................................ 

dni i godziny pracy .............................................................................................................................................. 

 
V. PODWYKONAWCY:  

1. Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego. [*-niepotrzebne skreślić ] 

2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcom - przewiduje 

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

3. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia, którego powierzenie podwykonawcy /podwykonawcom - przewiduje 

Wykonawca: 

    (UWAGA: może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA: 

a) pkt.2, 3 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują podwykonawstwo w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego; 

b) powierzenie podwykonawstwa w ramach niniejszego zapytania ofertowego zostało przedstawione w § 8 wzoru umowy 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 
VII . ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. .................................................................................................................................................................. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………… 

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA Nr TZPIZI – ……/16  
 

zawarta w Płocku dnia …………………r. pomiędzy: 
 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000029842, REGON: 610317845, NIP: 774-10-02-289 zwaną w treści umowy Zamawiającym  

w imieniu i na rzecz, którego działają: 

mgr Lucyna Kęsicka   Dyrektor  

i 
mgr Małgorzata Berdek   p.o. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 

 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 zwany/-a w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz, której działa: 

………………………………………………………………………………………. 

 

zawarta została umowa o poniższej treści: 
 
Umowa zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, o wartości umowy  

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO (bez VAT). 

 

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: wykonania prac 

remontowych ogólnobudowlanych w obiektach - obiekt 1 – budynek administracyjny SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 

ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 2 – budynek portierni w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 3 – budynek 

Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, obiekt 4 – pomieszczenia zajmowane przez 

zespół podstawowy w Staroźrebach ul. Płocka 34, obiekt 5 – pomieszczenia zajmowane przez zespoły 

Oddział w Gostyninie ul. Przemysłowa 1 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku. Znak: TZPiZI-ZO.250/11/RB/16 

ogłoszonego na stronie internetowej Zamawiającego i prowadzonego na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień  

o wartości nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego  

przez Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 06.06.2014 r., została zawarta umowa  

o następującej treści („Umowa”):  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy - prace remontowe ogólnobudowlane 

w budynkach SP ZOZ WSPRITS w Płocku w obiekcie nr 1 – budynek administracyjny SP ZOZ WSPRiTS  

w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5, w obiekcie nr 2 – budynek portierni w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5,  

w obiekcie nr 3 – budynek Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5,  

w obiekcie nr 4 – pomieszczenia zajmowane przez zespół podstawowy w Staroźrebach ul. Płocka 34, 

w obiekcie nr 5 – pomieszczenia zajmowane przez zespoły Oddział w Gostyninie ul. Przemysłowa 1. 

2. Zakres robót budowlanych zawarty w:  
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a) kosztorysach nakładczych z przedmiarem robót na poszczególnych obiektach, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

c)      oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ……………………… 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót budowlanych w przypadku nieprzewidzianych robót budowlanych, 

które są niezbędne do wykonania, aby pomieszczenie remontowane mogło prawidłowo funkcjonować na 

podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonania powierzonego przedmiotu zamówienia. 

W załączeniu kserokopia decyzji przygotowania zawodowego do ……………………………Nr ……….………. wydana przez 

…………….……….. dnia ……………….. roku oraz przynależność do ……………………..………, wpis pod Nr ……………….…... 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją  prac remontowych i nie wnosi do niej żadnych uwag. 

6. Roboty budowlane wykonane będą z materiałów Wykonawcy, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowych będących przedmiotem zamówienia,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzy technicznej oraz ustaleniami niniejszej umowy. 

8. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót na obiektach, stanowiących odrębne przedmioty 

odbioru wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia przedstawi Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminu z § 2. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia, zabezpieczenia bhp i p.poż. we własnym zakresie oraz utrzymania 

porządku na budowie w trakcie robót i po ich zakończeniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy ewentualnych szkód spowodowanych w trakcie wykonywania robót  

z winy Wykonawcy. 

11. Po zakończeniu robót, Wykonawca usunie z terenu budowy wszystkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp.  

oraz uporządkuje teren i przywróci go do stanu pierwotnego. 

12. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełną dostępność do prowadzonych robót. 

13. Wykonawca nieodpłatnie usunie usterki stwierdzone w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji  

i rękojmi. 

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę w wysokości:  

- ……………… zł netto  (słownie: ……………………………………..), 

- ……………… zł brutto (słownie: …………………………………….).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie na podstawie § 1 ust. 3, po podpisaniu pisemnego 

aneksu przez obie Strony umowy, w przypadku nieprzewidzianych robót budowlanych, które są niezbędne do 

wykonania, aby pomieszczenie remontowane mogło prawidłowo funkcjonować. 

3. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne po protokolarnym odbiorze robót  

w terminie 21 dni po otrzymaniu faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę robót. 

4. Zapłata należności dokonana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT. 

5. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.  

7. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, ewentualne cesje należności mogą 

nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).  

 

§ 4. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do budynków (pomieszczeń) wymienionych  

w § 1 ust. 1 w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac remontowych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy podczas normalnego użytkowania obiektu przez Zamawiającego. Obiekt podczas remontu nie będzie 

wyłączony z eksploatacji.  

 

§ 5. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w  wysokości 1,0% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy, 

2) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

liczony od daty wyznaczonej na usuniecie wad, w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po Stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy. 

4. Niezależnie od ustalonych kar, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych (art. 471 KC), jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru pisemnym zgłoszeniem  

na adres siedziby Zamawiającego. 

2. Procedura odbioru robót nastąpi w następujący sposób: 

a) Komisja dokonująca odbioru końcowego zostanie powołana w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia przez 

Wykonawcę o zakończeniu prac remontowych. 

b) Komisja, o której mowa w  ust. 1 lit. a zakończy prace odbiorowe w terminie 3 dni. 

3. Protokół odbioru robót sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach jeden dla Zamawiającego,  

drugi - dla Wykonawcy. 

4. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego uważana jest za termin wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone po upływie okresu 

przewidzianego w § 2 umowy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała 

zakończenie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
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§ 7. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na następujące okresy gwarancyjne: 

      a) okres 36 m-cy,  w odniesieniu do wykonanych robót, 

 b) okres określony w gwarancji udzielonej przez producenta na materiały budowlane, które wykorzystane będą do  

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy prace remontowe. 

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on równocześnie wykonywać 

przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. 

3. Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

4. Wykonawca robót jest obowiązany do usunięcia wad robót budowlanych ujawnionych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na własny koszt. 

5. Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy pierwotnego, bez utraty gwarancji na 

wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem. 

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac, Zamawiający może je zlecić do 

wykonania innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanego zakresu 

robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych. O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót 

innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE* powierzenia podwykonawstwa w ramach niniejszego zapytania 

ofertowego. [*-niepotrzebne skreślić ] 

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy udziale 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 

a) …………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………….. 

3. W terminie do 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie 

pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać powierzona 

realizacja robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, adres, NIP, REGON, 

e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskazać część robót,  

która zostanie powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub pomiędzy 

dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. W każdym przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną,  

a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane  

na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed 

planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca oświadcza, że umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą będzie 

zawierała w szczególności postanowienia dotyczące: 
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a) precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy łączącej 

Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia będzie realizowana przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

c) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy 

kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  

o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z podwykonawcami  

oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie przekraczały wartości umowy łączącej 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę; 

10. Zamawiającemu w terminie do 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  

i do projektu jej zmiany w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności  

w zakresie określenia stron umowy oraz wartości wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót, 

b) nie załączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, 

c) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, 

d) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy, 

e) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę, 

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

g) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż przewidywany umową 

dla tych robót, 

h) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu zmieniony projekt 

umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 
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13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 

terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednak nie później niż na 3 dni przed 

skierowaniem podwykonawcy do realizacji robót budowlanych objętych umową. 

14. Zamawiającemu w terminie do 14 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego sprzeciwu  

w zakresie, w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub gdy przewiduje ona termin 

zapłaty dłuższy niż określony w ust. 6 pkt. b niniejszego paragrafu. 

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przedłoży 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy są do tego uprawnione. 

17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie  

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, która jest zgodna z projektem Wykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty  

we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z zachowaniem terminów określonych 

umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w żaden sposób uchybiały terminom realizacji umowy 

łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zapytania ofertowego. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy  

niż określony w ust. 7 pkt. b niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy. 

22. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest przedstawienie 

przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

24. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
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25. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. Wykonawca  

w terminie 10 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

29. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zapytania ofertowego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a 

Wykonawca zapłaci w tym przypadku karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy. 

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca  

oraz ich kwalifikacje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych  

w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego oraz nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

 
§ 9. 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego,  

rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, a w szczególności: 

a) nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,  

mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz dodatkowego wezwania, 

b) wykonywanie przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości, 

c) przerwy w robotach z winy Wykonawcy oraz znaczne opóźnienia w harmonogramie robót, 

d) zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy trwającej ponad 7 dni od terminu zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy współudziale Zamawiającego, sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę kosztami, które stanowić będą różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których 

odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odszkodowanie to nie wyklucza naliczenia kar umownych 

określonych w § 5 niniejszej umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnych zmian 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 

jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez konsekwencji, o których mowa w § 5 
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ust. 3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 
§ 10. 

1. Do współpracy w ramach niniejszej umowy ze Strony Zamawiającego upoważnieni są: ………………………………………… 

2. Do współpracy w ramach niniejszej umowy ze Strony Wykonawcy upoważniony jest ………………….………………………... 

 

§ 11. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne 

związane z treścią umowy. 

 

§ 12. 

Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nie rozwiązania 

sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 13. 

Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2009,  

PN-N-18001:2004. Strony umowy zobowiązują się do stosowania wymagań wymienionych norm w zakresie wzajemnej 

współpracy wynikającej z niniejszej umowy.  

 

§ 14. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu  

do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 15. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, kosztorysy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  

załącznik nr 1; 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………………. - załącznik nr 2.; 

3) zasady BHP dla Wykonawców wg  PN–N-18001:2004 (załącznik nr 1 do procedury PJ04) - załącznik nr 3. 

 

§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego,  

a jeden - dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …………………. 

 
 
 

INFORMACJA 
 
 

W ramach umowy podpisanej z SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

w Płocku zwracamy się z prośbą o przestrzeganie w swojej działalności – w szczególności związanej z wykonywaniem  

na rzecz SP ZOZ  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku robót budowlanych, 

dostaw lub świadczeniem usług – zasad dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg Normy  

PN-N-18001:2004 oraz zasad wpływu na środowisko, zgodnie z przepisami obowiązującymi w SP ZOZ WSPRiTS  

w Płocku - Załącznik nr 1 Procedury PJ04. 

 

W szczególności prosimy o:  

 minimalizowanie, także bezpośrednio przez pracowników wykonujących roboty budowlane/usługi/dostawy na terenie  

SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, ewentualnie powstałego 

podczas wykonywanej działalności/dostarczanej usługi, negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i środowisko,  

m. in. poprzez: 

- organizowanie pracy swoich pracowników w sposób spełniający przepisy i zasady bhp i ppoż. 

- racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i surowców naturalnych, 

- zmniejszanie ilości powstałych odpadów, 

- zapewnianie ponownego przetwarzania odpadów i odzysk surowców wtórnych, powstałych podczas dostarczania 

usługi, 

 przestrzeganie wymagań dla Podwykonawców zakresie BHP i P.POŻ., zgodnie z wymaganiami obowiązującymi  

w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – załącznik nr 1 Procedury 

PJ04 (do wglądu w siedzibie WSPRiTS w Płocku w trakcie procedury), a Wykonawca otrzyma przy podpisywaniu umowy. 


