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UMOWA  NR ………………………. / PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ………………………………. 

 
pomiędzy  
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 
Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857, 
REGON: 000657119 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 

………………………………………………………………………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………………………..,   NIP: ……………………….., REGON: …………………………………. 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………..… 

…………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”  

Wykonawca został wyłoniony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  przeprowadzonego  w 
trybie zapytania  ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), znak sprawy WSZ.DAT.SZP.261.2.40/2019. 

 

§ 1. 

11..  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie 

pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych w budynku przy ulicy Wita Stwosza 1 – 

Poradnia Neurologiczna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach”. 

22..  Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1. obejmują w szczególności:  
2.1  Rodzaje robót do wykonania na zewnątrz m.in.:  
2.1.1    demontaż części chodnika z płyt betonowych, 
2.1.2 budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych, 
2.1.3 budowa utwardzenia terenu w otoczeniu schodów i projektowanej pochylni. 

 
2.2  Rodzaje robót do wykonania wewnątrz budynku poradni neurologicznej m.in.:  
2.2.1 demontaż drzwi z wykuciem z ościeży ościeżnicy drewnianej, 
2.2.2 wyrównanie poziomu podłogi do poziomu spocznika nowych schodów, 
2.2.3 uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie ościeży, 
2.2.4 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów,  
2.2.5 gruntowanie i gładzenie ścian, 
2.2.6 gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, 
2.2.7 wykończenie podłogi z płytek gres wraz z cokolikami, 
2.2.8 dostawa i montaż drzwi zewnętrznych ramowo-płycinowych wraz z ościeżnicą z progiem  

na poziomie posadzki i spocznika schodów zewnętrznych, współczynnik przenikania ciepła U(max)=1,3 
[W/(m

2
K], 

 
2.3 Pozostałe roboty towarzyszące m.in.:  
2.3.1 rozebranie części ogrodzenia na potrzeby dostawy materiałów i sprzętu budowlanego  

wraz z odtworzeniem po wykonaniu wszystkich robót, 
2.3.2 wycięcie krzewów w obrębie budowy pochylni, schodów i chodnika, 
2.3.3 zabezpieczenie pomieszczenia przy wiatrołapie, 
2.3.4 uporządkowanie wiatrołapu po wykonaniu wszystkich prac,  
2.3.5 wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki, 
2.3.6 uzupełnienie ziemi i założenie trawników w obrębie wykonywanych robót na zewnątrz, 
2.3.7 uporządkowanie terenu po zakończeniu wszystkich prac.  
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33..  Szczegółowy zakres i opis robót będących przedmiotem umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 – przedmiar 
robót, załączniku nr 2 – projekt techniczny oraz w Formularzu oferty  Wykonawcy z dnia ………………….,  
które to stanowią integralną część umowy. 

 

 

§ 2. 

11..  Odpady powstałe w związku z realizacją umowy winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren 
budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przy czym w 
momencie zawarcia niniejszej umowy aktem prawnym dotyczącym w/w kwestii jest w szczególności 
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

22..  Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy  
o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy. 

33..  Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest na 
własny koszt naprawić. 
 
 

§ 3 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 

dnia …………………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót nie później niż w terminie  
3 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. Przekazanie protokolarne 
terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

 
 
§ 4 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 
netto:  ……………………… zł , VAT: …%  
brutto: ……………………... zł (słownie: ………………………………………………………..) 

2. Wynagrodzenie umowne jest stałe i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty pośrednie niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy, 
w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy i 
zaplecza, koszty związane z odbiorem robót, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym obciążenia publiczne. 

 

 

§ 5 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany przez przedstawicieli 
stron umowy protokół odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  
w terminie ………dni od dnia jej otrzymania. 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
a) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, 
b) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza, 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością profesjonalisty, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz 
postanowieniami umowy. 

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się w szczególności do: 

aa))  protokolarnego przejęcia  od Zamawiającego terenu budowy najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia 
zawarcia umowy, 
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bb))  wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiarami robót, projektem 
technicznym, przepisami ustawy Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym dotyczącymi ochrony środowiska, a także z zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej, 

cc))  realizacji robót w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia w codziennej, bieżącej działalności 
Zamawiającego,  

dd))  z uwagi na miejsce i czas realizacji zadania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób 
przebywających w obiekcie: prace wykonywane będą w obiekcie czynnym, w którym  są udzielane 
świadczenia medyczne pacjentom, Wykonawca zobowiązany jest oraz zapewnić bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu Zamawiającego; 

ee))  sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy,  

ff))  ponoszenie, od chwili przejęcia  placu  budowy do chwili  odbioru  końcowego, odpowiedzialności  na 
zasadach  ogólnych  za szkody  powstałe  z jego  winy  na placu  budowy, 

gg))  wykonania zabezpieczenia i oznakowania robót,  

hh))  bieżącego utrzymania oznakowania w czasie prowadzenia robót i jego likwidację po zakończeniu 
robót,  

ii))  wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego i terenu budowy, 
wykonania wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu 
umowy,  

jj))  zapewnienia  wykonania  przedmiotu umowy  przez  osoby, których  kwalifikacje  i  stan  zdrowia  
pozwalają  na  wykonanie  robót, a w szczególności  zapewnienia wykonania  przedmiotu  umowy oraz  
nadzoru  robót  przez  osoby  mające  wymagane  przepisami  prawa. 

kk))  Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu imienny wykaz pracowników 
zatrudnionych na budowie. W przypadku zmiany pracowników Wykonawca przekaże informację  o 
aktualnie zatrudnionych pracownikach. Pracownicy powinni nosić identyfikatory zawierające: imię i 
nazwisko oraz nazwę firmy, która ich zatrudnia. Zmiana  którejkolwiek z osób o których  mowa  
powyżej  w trakcie  realizacji  przedmiotu niniejszej  umowy  musi  być  uzasadniona przez  Wykonawcę  
na piśmie  i wymaga  pisemnego  zaakceptowania  przez  Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje  
taką zmianę  w terminie  7 dni  od  daty  przedłożenia  propozycji i wyłącznie  wtedy gdy  kwalifikacje  i  
doświadczenie  wskazanych  osób będą  takie same  lub  wyższe  od  kwalifikacji i doświadczenia  osób  
określonego  postanowieniami  SIWZ . Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmian  którejkolwiek  z  
osób  o których  mowa  powyżej  nie  wymaga  aneksu  do  niniejszej  umowy 

ll))  natychmiastowego  zabezpieczenia  ewentualnych  awarii oraz  powiadomienia  Zamawiającego  o ich  
wystąpieniu; 

mm))  jeśli dotyczy: zawiadomienia  Zamawiającego  o  wykonaniu  robót  zanikowych  w terminie  najpóźniej 
2-ch  dni  od ich wykonania i przed  ich  zakryciem, dostarczenia ewentualnych wyników  badań  
umożliwiających  przeprowadzenie  odbioru  jakościowego; 

nn))  zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

oo))  jeśli dotyczy: zapewnienia i utrzymania dróg dojazdowych na teren budowy w należytym stanie 
technicznym,  

pp))  zawiadamiania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie 
prób i sprawdzeń o terminie ich przeprowadzenia,  

qq))  wykonania obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy oraz ich przekazania Zamawiającemu, 

rr))  prowadzenia dokumentacji budowy, w tym zapewnienia prowadzenia przez Kierownika Budowy 
technicznego dziennika budowy; 

ss))  zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami w tym 
przepisami bhp, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), przepisami p.poż.,  

tt))  utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót – niezwłocznego (najpóźniej w 
ciągu 3 dni) usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie 
uporządkowanym,  
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uu))  ochrony mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od dnia przejęcia terenu robót do dnia 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,  

vv))  realizacji zaleceń Zamawiającego wpisanych do technicznego dziennika budowy, 

ww))  organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób 
przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 41 z póżn.zm); 

xx))  zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą o 
odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2013.poz.21) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396), wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych,  

yy))  przekazania  Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót, kompletnej 
inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości ich 
wykonania. 

4. Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe  
ze złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji podziemnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały 
powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono 
Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

7. Zamawiający, ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego 
badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy 
będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi.  
W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z 
obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 

§ 7 

1. Nadzór nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
...................................................................................................................................... . 

2. Kierownictwo robót z ramienia Wykonawcy pełnić będzie .............................................. . 
3. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót, będzie ich wykonanie, potwierdzone 
protokołem odbioru końcowego robót.  

2. Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia potwierdzonego 
przez Zamawiającego. Na zgłoszeniu musi znajdować się adnotacja  przedstawiciela Zamawiającego 
potwierdzająca zakończenie robót zgodnie z zawartą umową. Data zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji robót.  

3. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego robót winno nastąpić 
najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć: Kierownik Budowy, przedstawiciele 
Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. 

5. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca wraz ze 
zgłoszeniem przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 
wykonanych prób i atesty. 

6. Z czynności odbioru końcowego robót sporządzony będzie protokół odbioru końcowego robót, który 
zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  
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7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania (wady istotne) 
wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego robót, wskazując wszelkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w szczególności informacje o stwierdzonych wadach i 
terminie ich usunięcia, z zastrzeżeniem ust. 9. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego robót w 
takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając 
Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt a). 

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. 

3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 
 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela …………  miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia, licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady 
uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich usunięcia przez przedstawicieli 
Zamawiającego. 

3. Warunki gwarancji i rękojmi ustala się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dla nieruchomości. 
 

 

§ 11 

1.   Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi z następujących tytułów i w 
następujących wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust.  2  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia,  

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1  
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie,  
o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt 1) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po dniu, w którym 
wada ta miała zostać usunięta,  

e) za opóźnienie w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 
Zamawiającemu w terminie, o którym mowa § 6 ust. 3 pkt t) w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

f) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie, o którym mowa  
w § 10 ust. 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
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2. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kary umownej, jeżeli podstawą nałożenia kary umownej 
byłoby zdarzenie, za które Wykonawca nie ponosi winy. 

3. Zamawiający  ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego jeżeli 
poniesiona przez niego szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wzajemnych wierzytelności, w tym w 
szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
 
§ 12 

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na 
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela 
Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z 
art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2. Każda ze stron zobowiązana  jest :  
a) powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w 

okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów 
rozliczeniowych, 

b) złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 

 

§ 13 

Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 
1. Administratorem  danych Wykonawcy  jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 
2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. 
Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@wsz-
skier.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania  niniejszej Umowy  przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO będą w związku z realizacją umowy i  są one niezbędne do realizacji 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 
polecenie  Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 3 
powyżej jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z 
przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

6. Wykonawcy przysługuje  prawo żądania dostępu oraz sprostowania swoich danych, nie przysługuje  prawo 
żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

7. Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego  w rozumieniu dyspozycji z art. 490 
§ 2 ustawy k.c. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej 
umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę 
rozwiązania sporu w postępowaniu pojednawczym. W tym celu Strona, która dochodzić będzie roszczeń od 
drugiej strony, zobowiązana będzie przed wytoczeniem powództwa do zawezwania drugiej strony do próby 
ugodowej przed sąd rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika. Brak zawezwania do próby ugodowej 
skutkować będzie podniesieniem przez drugą stronę w postępowaniu cywilnym zarzutu z art. 202(1) k.p.c. 
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3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle niniejszej umowy jest sąd  powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i 
Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
 
 

Załączniki do umowy 
1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót 
2. Załącznik nr 2 – Projekt techniczny 
3. Załącznik nr 2 -  Formularz oferty Wykonawcy 

 
 
 

             WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 


