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          dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego 
WZÓR  UMOWY  PCZSzp/ZP/ZO/130/3/2022 

 
Zawarta dnia .................................. 2022 roku w Drezdenku 
pomiędzy: 

1. Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000345177, REGON 080396330, kapitał zakładowy 505 tys.zł., prowadzącą 
Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. 
reprezentowaną przez: 

• …………………………………… 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, a  
2. ……………………………….…………………………………………………..............……………..… 

reprezentowanym przez: 
• .............................................................. 
zwanym w dalszej części Wykonawcą,  
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania koncepcji 
architektoniczno-organizacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz rozbiórka kompleksu 
funkcjonalnie przestarzałych budynków techniczno-usługowych”, nr sprawy: 
PCZSzp/ZP/ZO/130/3/2022, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, ze względu na brak spełnienia przesłanki wynikającej z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. 
Ustawy, dotyczące wartości zamówienia 
 
o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 
a) wykonanie dwóch koncepcji architektoniczno-organizacyjnych przebudowy i rozbudowy Szpitala 

Powiatowego w Drezdenku (od wyboru przez Zamawiającego) – etap I, 
b) w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję, opracowanie kompleksowych, 

wielobranżowych programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz inwentaryzacji wielobranżowych dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz 
rozbiórka kompleksu funkcjonalnie przestarzałych budynków techniczno-usługowych” – etap II. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z wykorzystaniem udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 
archiwalnej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy na podstawie wytycznych Zamawiającego, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454), 

b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 
2048),  

c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz.  402). 

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu  Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2487)  

e) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu  Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres 
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2488)   

f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021, poz. 2458). 

g) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym (w formie dokumentowej) wszelkie szczegóły 
techniczne i użytkowe oraz wyposażenia, mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy oraz osiągnięcie 
założonego celu inwestycji. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w języku polskim, w technice cyfrowej i przekazany Zamawiającemu w 
ilości: 
a) koncepcja architektoniczno-organizacyjna - 5 egzemplarzy papierowych i w wersji elektronicznej na płycie 

CD (pendrive USB) zawierającej pliki w formacie .pdf i .dwg; 
b) PFU dla każdego opracowania - 5 egzemplarzy papierowych i w wersji elektronicznej na płycie CD 

(pendrive USB), zawierającej pliki w formacie .pdf i .dwg oraz w wersji edytowanej. 
 

§2 
Wymagania ogólne 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, umiejętności, kwalifikacje wymagane obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami oraz dysponuje personelem niezbędnym do wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174 ze zm.) 
i utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres wykonywania niniejszej umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy oraz potwierdzenie 
opłacenia składki, jeżeli składka jest płacona w ratach.  

4. Czynności dotyczące uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy Wykonawca realizuje w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

5. Przekazywanie przedmiotu umowy na każdym etapie odbędzie się z udziałem Stron umowy w oparciu 
o protokół zdawczo-odbiorczy.  

6. Do kierowania i koordynowania  spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
• Zamawiający ……..  

• Wykonawca: …….. 

 
§3 

Wymagania szczegółowe – Etap I 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać wytyczne do opracowania koncepcji w terminie 5 dni od daty zawarcia 

umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić opracowaną koncepcję w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

doręczenia. W przypadku uwag lub braku akceptacji przedstawionej koncepcji, termin jej wykonania może 
zostać wydłużony maksymalnie o 10 dni. 

 
§4 

Wymagania szczegółowe – Etap II 
1. Wykonana dokumentacja ma być kompletna, zgodna z obowiązującymi standardami i ustaleniami pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.  
2. Poszczególne programy funkcjonalno-użytkowe dla zakresów wskazanych w ust. 4, sporządzane są w  celu 

modernizacji i dostosowania Szpitala Powiatowego w Drezdenku do obowiązujących przepisów oraz wymogów, 
w szczególności z zakresu prawa budowlanego oraz działalności leczniczej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pięć oddzielnych opracowań wg zakresów wskazanych w ust.4, które 
są współzależnymi od siebie częściami całości, to jest ogólnej koncepcji obejmującej funkcjonalną całość 
planowanej inwestycji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować PFU w następujących zakresach.  
4.1 Opracowanie nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 
4.2 Opracowanie nr 2 Program funkcjonalno-użytkowy dla bloku operacyjnego; 
4.3 Opracowanie nr 3 Program funkcjonalno-użytkowy dla rozbiórki budynków i przeniesienia dwóch 

zespołów ratownictwa medycznego; 
4.4 Opracowanie nr 4 Program funkcjonalno-użytkowy dla zagospodarowania terenu; 
4.5 Opracowanie nr 5 Program funkcjonalno-użytkowy dla wymiany 3 wind. 

5. Poszczególne opracowania winny być kompletnymi programami funkcjonalno-użytkowymi, które w trakcie 
realizacji zadania inwestycyjnego pozwolą na jego podział i umożliwią etapowe wykonawstwo, niezależnie od 
realizacji pozostałych etapów. 

6. Każde z opracowań wskazanych w ust. 4 winno zawierać w szczególności: 
6.1 Ogólną charakterystykę planowanej inwestycji 

6.1.1 Opis zamierzenia 
6.1.2 Lokalizację 
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6.1.3 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
6.1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość, obiekt i zakres robót budowlanych i 

instalacyjnych 
6.1.5 Grupy, klasy i kategorie robót 
6.1.6 Wstępny wykaz pomieszczeń 

6.2 Zakres zadania wraz z podziałem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 
budowlano-instalacyjnych 
6.2.1 Zawartość dokumentacji projektowej 
6.2.2 Realizację robót budowlano-instalacyjnych wraz z podziałem na poszczególne branże oraz 

zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu. 
6.2.3 Ogólne warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

6.3 Szczegółowe wytyczne budowlano-instalacyjne: 
6.3.1 budowlano-architektoniczne 
6.3.2 budowlano-konstrukcyjne 
6.3.3 instalacyjne branży sanitarnej (wod.-kan, co, ciepło i chłód, wentylacja mechaniczna) 
6.3.4 instalacyjne branży elektrycznej i niskoprądowej 
6.3.5 instalacyjne gazów medycznych 
6.3.6 technologiczne higieniczno-sanitarne 
6.3.7 przeciwpożarowe 
6.3.8 wykończenia i wyposażenia pomieszczeń 

6.4 Przepisy prawne i normy związane z zaprojektowaniem i wykonaniem inwestycji budowlanej.  
6.5 Część rysunkową zawierającą wstępny podział funkcjonalno-użytkowy. 

7. Wymagania dotyczące PFU w zakresie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych: 
7.1 Dokumentacja będzie służyła do udzielenia zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

jako opis przedmiotu zamówienia i musi spełniać wymogi określone w ustawie Pzp, tj. nie może zawierać 
rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego przepisów 
Prawa zamówień publicznych, w szczególności nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji w szczególności 
poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 

7.2 Wykonawca opracowując pfu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie 
stosowania zasad opisu przedmiotu zamówienia, wynikających z ustawy Pzp. Zobowiązany jest opisać 
wszelkie materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, min.: bez podawania nazw 
handlowych, nazw producentów, określonych technologii itp. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy, znaków towarowych, patentów materiału lub urządzenia, 
Wykonawca zobowiązany jest przygotowania zestawienia użytych nazw, znaków towarowych, patentów 
materiału lub urządzenia oraz do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów, urządzeń 
oraz określenia parametrów umożliwiających zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych. 

7.3 W zakres przedmiotu umowy wchodzą także aktualizacje przygotowanych planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, jeżeli będzie to niezbędne do 
prawidłowego ustalenia wartości zamówienia wg zasad zawartych w ustawie Pzp. Koszt tych aktualizacji 
wliczony w cenę zamówienia. Termin wykonania aktualizacji do 14 dni od daty zgłoszenia żądania przez 
Zamawiającego. 

7.4 W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania 
i przekazania Zamawiającemu wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące 
wykonanych przez siebie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) w terminie nie dłuższym niż 2 dni 
robocze, licząc od dnia ich przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną.  

7.5 Jeżeli na etapie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ujawnione zostaną 
braki w opracowanych PFU, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni 
roboczych. 
 

8. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić wstępną wersję opracowania w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 
przedstawienia. W przypadku uwag lub braku akceptacji wstępnej wersji opracowania, termin wykonania 
opracowania może zostać wydłużony  max. do 20 dni. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zweryfikowania i odbioru opracowanych PFU w terminie 5 dni roboczych od 
daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z opracowania PFU dla niektórych zakresów, wskazanych w ust. 
4, w terminie do 10 dni od daty pisemnego zaakceptowania koncepcji opracowanej na Etapie I. 

11. W przypadku konieczności aktualizacji przedmiotu umowy po jego odbiorze przez Zamawiającego, 
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiej informacji od Zamawiającego, dostosuje ją do 
aktualnych wytycznych Zamawiającego. Aktualizacje będą wykonywane za dodatkową opłatą. Zapisy te nie 
dotyczą aktualizacji wskazanych w ust. 7.3. 

12. Dodatkowe wytyczne: 
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12.1 Rozwiązania architektoniczno-organizacyjne i technologiczne przyjęte w opracowaniach PFU muszą 
uwzględniać specyfikę budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza, ze uwzględnieniem 
funkcjonalności użytkowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

12.2 Planowana przebudowa i rozbudowa powinna uwzględniać istniejące uwarunkowania organizacyjne 
szpitala oraz istniejącą infrastrukturę. 

12.3 Planowana powierzchnia użytkowa SOR-u (Opracowanie 1) wynosić winna w przybliżeniu 400m2. 
12.4 Planowana powierzchnia użytkowa bloku operacyjnego (Opracowanie 2) wynosić winna w przybliżeniu 

600m2 i zawierać 4 sale operacyjne. 
12.5 Wraz z rozbiórką zbędnych budynków techniczno-usługowych (Opracowanie 3) należy zaplanować 

miejsce stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego i transportu szpitalnego. Łącznie 7 
osób i 4 ambulanse. 

12.6 Planowane zagospodarowanie terenu (Opracowanie 4) obejmuje obszar zaznaczony w Załączniku nr  1 
do umowy (w szczególności drogi komunikacyjne oraz parkingi dla personelu i gości). 

12.7 Wymiana trzech wind (Opracowanie 5) dotyczy wind o następujących parametrach technicznych: 
12.7.1 Winda nr 1: podszybie 1,75m, nadszybie 4,10m, wysokość podnoszenia 15m, wymiary wewnętrzne 

windy 2,4 x 1,4m, nośność 1500kg, drzwi ognioodporne automatyczne, napęd elektryczny, 
4 kondygnacje 

12.7.2 Winda nr 2: podszybie 1,75m, nadszybie 4,10m, wysokość podnoszenia 15m, wymiary wewnętrzne 
windy 1,3 x 1,0m, nośność 450kg, drzwi ognioodporne automatyczne, napęd elektryczny, 
4 kondygnacje 

12.7.3 Winda nr 3: podszybie 1,75m, nadszybie 0,30m, wysokość podnoszenia 11m, wymiary wewnętrzne 
windy 1,4 x 1,0m, nośność 320kg, drzwi ognioodporne automatyczne, napęd hydrauliczny, 
3 kondygnacje                 

13. Każdy PFU (Opracowania 1-5) musi zawierać opracowanie określające wyliczenie planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych i wyposażenia. Oprócz danych wynikających  
z Rozporządzenia wskazanego w ust. §1 ust. 3f, opracowanie musi zawierać zbiorcze zestawienie wszystkich 
planowanych kosztów inwestycji oraz innych niezbędnych kosztów opracowania danych wyjściowych np.: 
 uzgodnień z konserwatorem zabytków, map projektowych itp. 

14. Opracowania PFU w zakresie „Część rysunkowa, zawierająca wstępny podział funkcjonalno-użytkowy” winny 
zawierać rysunki rzutów. Zawarte na rysunkach informacje muszą przedstawiać rzuty kondygnacji budynków 
oraz wstępny podział na poszczególne funkcje jak np.: hall, komunikacja, przestrzeń dla gabinetów lekarskich 
itp.  

15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać statyczne wizualizacje architektoniczne 2D, prezentujące ogólne 
założenia i koncepcje dla każdego opracowania. 

16. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca musi przewidzieć konsultacje i udzielanie odpowiedzi na etapie 
realizacji inwestycji. 

17. Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór nad zgodnością rozwiązań projektowych z opracowanymi w 
ramach niniejszej umowy PFU, proponowanych przez Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego w trybie 
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem 
umowy. 

 
§5 

Termin realizacji 
1. Terminy realizacji umowy: 

a) Etap I – wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu koncepcji architektoniczno-organizacyjnych do 20 dni 
od daty zawarcia umowy.  

b) Etap II - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu PFU do 70 dni od daty pisemnej akceptacji przez 
Zamawiającego wybranej do realizacji koncepcji architektoniczno-organizacyjnej, z zastrzeżeniem 
§5 ust. 15. 

2. Termin realizacji zamówienia zostanie dochowany, jeżeli Wykonawca w terminach wskazanych w ust. 1 zgłosił 
gotowość odbioru, przedłożył sporządzone opracowania wynikające z danego etapu realizacji, a prawidłowość 
ich wykonania zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń. 

3. Zatwierdzone przez Strony protokoły, o których mowa w §2 ust. 5 będą stanowiły podstawę do wystawienia 
faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany zakres umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od wszelkich wad 
fizycznych i prawnych, a także nie objętych postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym, upadłościowym 
lub innym postępowaniem. 

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowego terminu nie 
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dłuższego niż 7 dni roboczych. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni 
roboczych od upływu terminu dodatkowego. 

6. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. Przed przekazaniem Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 1 oraz innych terminów ustalonych w umowie. 

 
§6 

Udział podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców.  
2. Warunkiem wykonania przedmiotu zmówienia lub jego części przy udziale podwykonawców jest przedłożenie 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać warunki wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy i termin 
zapłaty wynagrodzenia w wysokości umożliwiającej jego zapłatę podwykonawcy, przed terminem zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca: 
a) ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania 

własne, 
b) jest zobowiązany do wypełniania warunków umowy z podwykonawcami, w szczególności do terminowego 

wypłacenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom,  
c) wraz z fakturą dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

5. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo między Wykonawcą, podwykonawcą: 
5.1 Umowa winna zawierać zapisy regulujące w szczególności następujące zakresy: strony umowy, zakres 

przedmiotowy, terminy i warunki płatności, okres obowiązywania, termin wykonania powierzonego 
zakresu; 

5.2 przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem, będącym 
przedmiotem niniejszej umowy; 

5.3 wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
nie może być wyższa od kwot, o których mowa w §10 w zakresie powierzanego zakresu usług; 

5.4 zapłata wynagrodzenia przez Wykonawcę dla podwykonawcy następować będzie po wykonaniu 
powierzonego przedmiotu umowy, podpisaniu przez Strony (Zamawiającego, Wykonawcę, 
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę) bezusterkowego protokołu odbioru i wystawieniu na jego 
podstawie faktury; 

5.5 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy usługi; 

5.6 zapłata podwykonawcy nie może być uzależniona od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy; 

5.7 umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie powinna pozostawać w sprzeczności 
z postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Przepisy ustępów poprzedzających mają odpowiednio zastosowanie także w przypadku jeżeli Wykonawca nie 
poinformował Zamawiającego o korzystaniu przy wykonaniu umowy z udziałem podwykonawcy 
(podwykonawców) . 

 
§7 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Po przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje jego sprawdzenia, pod względem 

zgodności z prawem oraz warunkami umowy. 
2. W razie stwierdzenia wad, błędów lub braków w projekcie Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, 

na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Do chwili usunięcia wad, błędów lub 
braków Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu odbioru. 

3. W przypadku nieusunięcia wad, błędów lub braków w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, błędów lub braków. 

4. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony: 
a) Zamawiającego jest: ………………………………… 
b) Wykonawcy jest: ………………………………… 

 
§8 

Rękojmia i gwarancja 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, błędy lub braki w przedmiocie umowy 
(rękojmia) oraz zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad, błędów lub braków wykrytych i zgłoszonych 
w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru, z zastrzeżeniem ust. 
2. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie wady robót budowlanych i szkody 
Zamawiającego spowodowane wadami, błędami lub brakami w przedmiocie umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dostosowania obiektu do koniecznych zmian wskutek 
usunięcia wad, błędów lub braków projektu.  

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy 
wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektów lub robót 
wykonywanych na podstawie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zgłasza Wykonawcy wszelkie wady, błędy, braki i inne zastrzeżenia, które Wykonawca 
zobowiązany jest rozpatrzyć i uwzględnić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem odrębnych terminów, 
o których mowa w §7. Usunięcie wad, błędów i braków w okresie rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania: 
a) bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy (nie dłuższym niż 14 dni od daty 

stwierdzenia wady) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

b) obniżenia wynagrodzenia, 

c) odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdzone zostaną wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie 
wykonanej dokumentacji projektowej. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 
naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów 
zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, jeżeli 
wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, 
które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach 
zastosowania się do tych wskazówek. 

8. W przypadku braku usunięcia wad, błędów, braków itp. w terminie, o którym mowa ust. 4, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie albo wykonanie prawidłowego programu lub uzyskanie wymaganych uzgodnień osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 

9. Powierzenie usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

 
§ 9 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1062 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, 
zaś prawo Zamawiającego do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób 
ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
poniesione przez Zamawiającego szkody. 

3. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy na następujących 
polach eksploatacji: 
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku 

elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
kopiami, 

b) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, w tym także w sieci 
Internet; 

c) w zakresie udostępniania dokumentacji – udostępnianie dokumentacji osobom trzecim, w szczególności 
w celu podejmowania działań zmierzających do realizacji zamierzenia inwestycyjnego określonego na jej 
podstawie; 

d) wprowadzanie do obrotu; 
e) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym 

do Internetu, 
f) dokonywanie zmian w przekazanym przedmiocie umowy, wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań 

projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., 
g) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 
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4. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji 
stanowiącej przedmiot umowy tj. zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań 
utworu wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw 
zależnych) i zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego oraz osób trzecich, które korzystać 
będą z przedmiotu umowy na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy, swoich autorskich praw osobistych i 
zezwala Zamawiającemu i tym osobom trzecim na wykonywanie tych praw w jego imieniu. 

5. Zbycie praw, o których mowa w ust. 3 i 4, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje 
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na każdym polu 
eksploatacji.  

7. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru Zamawiający jest 
wyłącznym właścicielem opracowań oraz nośników, na których zapisano przedmiot umowy. 

8. Zamawiający ma prawo do wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawców realizujących zamierzenie inwestycyjne będące 
przedmiotem opracowań, w szczególności poprzez włączenie przedmiotu umowy lub jego części 
do dokumentów zamówienia oraz udostępnianie przedmiotu umowy i jego części wszystkim zainteresowanym. 

9. Jeżeli w realizacji umowy będą brali udział podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonanych przez prawykonawców prac, 
składających się na opracowania będące przedmiotem umowy.  

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób 
trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych poprzez udzielenie prawa bez 
wymaganej zgody uprawnionego. 

11.  W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych 
tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie 
do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

12. W razie rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn niniejszej umowy przed wykonaniem całości 
przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, na zasadach 
określonych wyżej do przedmiotu umowy w części wykonanej do chwili rozwiązania, odstąpienia lub 
wygaśnięcia umowy i odebranej przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie po podpisaniu 
protokołu odbioru nie powoduje utraty przez Zamawiającego praw autorskich majątkowych ani cofnięcia zgody 
na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie uregulowanym powyżej. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §10 obejmuje wszelkie należności Wykonawcy z tytułu przeniesienia 
autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, prawa zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych i pozostałych zezwoleń i zobowiązań związanych z prawami autorskimi. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji 
umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy realizującego zamierzenie 
inwestycyjne określone w niniejszej umowie. 

15. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne dotyczące przedmiotu umowy, włącznie z fotografiami 
w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.  

 
§10 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych 

i zależnych do niego, a także zezwolenia na wykonywanie praw osobistych zgodnie z §9 i wykonanie innych 
zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w łącznej wysokości 
nie przekraczającej:  
kwoty złotych netto:   ..........  (słownie złotych netto: .............) 

kwoty złotych brutto: ..........  (słownie złotych  brutto: ............) 

w tym: za prawidłową realizację Umowy za poszczególne etapy: 
 
l.p opis przedmiotu zamówienia Jednostka 

miary (j.m.) 
Wartość netto Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

ETAP I 
1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-organizacyjnej dla 

przebudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Drezdenku komplet  
 

 

ETAP II 
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1. Opracowanie nr 1  
Program funkcjonalno-użytkowy dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego 

komplet  

 

 

2.  Opracowanie nr 2  
Program funkcjonalno-użytkowy dla bloku operacyjnego komplet  

 
 

3. Opracowanie nr 3 
Program funkcjonalno-użytkowy dla rozbiórki budynków i 
przeniesienia dwóch zespołów ratownictwa medycznego 

komplet  

 

 

4. Opracowanie nr 4 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zagospodarowania terenu komplet  

 
 

5. Opracowanie nr 5 
Program funkcjonalno-użytkowy dla wymiany 3 wind komplet  

 
 

Łączna wartość    

 
2. Wynagrodzenie za realizację Etapu II będzie ustalane za faktycznie wykonane i odebrane opracowania. 
3. Nie przewiduje się płatności częściowych w ramach Etapu II.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania płatności w terminie do 30 dni o daty doręczenia faktury 

za poszczególne etapy i po spełnieniu wszystkich warunków umowy, przelewem  na konto Wykonawcy, 
wskazane na fakturze. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury za poszczególne etapy będzie podpisany przez Strony protokół odbioru bez wad. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT stosując opis przedmiotu zamówienia co najmniej 

z użyciem określeń wskazanych w ust. 1. 
7. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, opłaty i inne należności publiczno-prawne 

związane z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostaje ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegało 

zmianom ani waloryzacji. 
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 2810069579. 

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ............................ 
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z powyższej 

umowy na osoby trzecie. 
 

§11 
Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub okoliczności za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w §10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za zwłokę w usunięciu braków lub wad przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w §8 ust. 4 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

d) za zwłokę w usunięciu braków lub wad przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w §4 ust. 7.5 
wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

e) za zwłokę w przygotowaniu aktualizacji, o której mowa w §4 ust. 7.3 wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §10 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 
2. Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynikające z działania właściwych organów administracji 

publicznej będą uważane za przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, jeżeli zostały spowodowane działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy, w szczególności brakami lub wadami przedmiotu umowy.  

3. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 
ust. 1 

 
§12 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, 

w następujących przypadkach: 
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a) niewykonywania lub rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, do zmiany sposobu wykonania umowy z zastrzeżeniem §5 
ust. 5 oraz §7 ust. 3; 

b) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę, wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego - w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy 
o zaistnieniu jednej z tych okoliczności; 

c) powierzenia wykonania całości zamówienia innym podmiotom bez zgody Zamawiającego - w terminie 
7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu tej okoliczności. 

2. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu kar umownych 
i odszkodowań wobec Zamawiającego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§13 

Zmiana umowy 
1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1.1 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT), 
wówczas za niezmienną uznaje się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy; 

 w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia następujących okoliczności: 
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności z uwagi 

na siłę wyższą, przeszkody lub utrudnienia w realizacji umowy spowodowane wskutek decyzji 
właściwych organów administracji lub opinii, uzgodnień itp. innych podmiotów, których udział 
wymagany albo spowodowane przez inne osoby trzecie; 

b) z powodu wystąpienia dodatkowych prac, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy 
przez Wykonawcę; 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
zawinione przez którąkolwiek ze stron; 

d) w przypadku zawieszenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy;  
e) w przypadku nieterminowego przekazania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 

ust. 1 umowy; 
1.2 w sytuacji zmian przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia następujących okoliczności: 

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiana sposobu wykonania zamówienia nie może wykraczać poza 
określenie przedmiotu umowy, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia; 

b) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania danego zakresu 
prac, objętego przedmiotem zamówienia; 

2. Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego i być zgodne z interesem 
publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy określonej w §10 ust. 1. 

3. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany danych 
teleadresowych Stron, i osoby wskazanej w §2 ust. 6. Do skuteczności tych zmian wymagane jest pisemne 
zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie danych teleadresowych korespondencję 
przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną. 

 
§14 

Postanowienia końcowe 
1. Spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące umowy będą składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i doręczane osobiście ze potwierdzeniem odbioru lub listami poleconymi na adresy wskazane w umowie, chyba 
że umowa stanowi inaczej lub Strona w pisemnym oświadczeniu zwolni drugą Stronę z tego obowiązku.  

3. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu Cywilnego 
i inne właściwe przepisy. 

4. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani wnoszone do innych 
podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności, 
w szczególności Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy pod jakimkolwiek 
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tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę 
trzecią. 

5. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie informacje pozyskane 
w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności nie dotyczy danych, które zgodnie 
z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym 
organom lub podmiotom trzecim. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 


