
 

 

  Otwock, dnia 05.07.2021 r. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę strefy rekreacyjno-

wypoczynkowej poprzez przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie wykonania 

robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego 

jednokondygnacyjnego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy ul. Prusa 1/3  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprze 
przygotowanie terenu realizację inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych polegających 
na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego – budynku 
administracji szpitala MSWiA zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97                              
przy ul. Prusa 1/3.  
 
Podstawowe informacje: 
1) roboty rozbiórkowe będą prowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę                     

nr 113/2019 z dnia 18 grudnia 20219 roku wydaną przez Starostę Otwockiego, 
2) powierzchnia zabudowy budynku: 122,50 m2, 
3) kubatura ogólna: 590,00 m3, 
4) konstrukcja budynku: drewniana 
5) podpiwniczenie: tak 
6) ilość kondygnacji: 1 
7) dojazd do budynku od strony ul. Cybulskiego za pomocą bramy wjazdowej zgodnie z załączoną 

mapką poglądową, 
8) odłączone zasilanie elektryczne, odłączony dopływ wody. 

 
Zakres robót budowlanych: 
1) rozbiórka budynku, w tym w szczególności: 
a) demontaż pokrycia dachowego, utylizacja eternitu, 
b) rozebranie konstrukcji więźby dachowej,  
c) rozebranie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg, okładzin ściennych i podłogowych, 
d) demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych, 
e) rozebranie fundamentów, 
2) wywóz i utylizacja odpadów porozbiórkowych oraz pozostałych odpadów znajdujących się                    

w budynku, wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów do BDO i przekazaniem 
Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów i ewidencji odpadów, 

3) wyrównanie terenu i zasypanie piaskiem do poziomu gruntu wykopów porozbiórkowych, 
4) uprzątnięcie terenu, 
5) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 
Sugerowana kolejność wykonywania robót: 
1) wygrodzenie terenu rozbiórki, 
2) rozbiórka budynku, 



 

 

3) wywóz i utylizacja powstałych odpadów, 
4) wyrównanie terenu rozbiórki, 
5) uprzątnięcie terenu rozbiórki. 

 
Obowiązki Wykonawcy: 
1) opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ, 
2) powołać Kierownika Robót, 
3) zabezpieczyć teren rozbiórki, 
4) uporządkować teren rozbiórki po zakończonych robotach, 
5) w trakcie robót rozbiórkowych prowadzić dziennik rozbiórki oraz umieścić na terenie rozbiórki 

w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

7) w przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych  przed przystąpieniem do tych prac 
powiadomić specjalistę ds. BHP i ppoż., 

8) zutylizować powstałe odpady i przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 
zaświadczających o utylizacji tych odpadów, 

9) wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 
ZALECA SIĘ, ABY WYKONAWCA DOKONAŁ WIZJI LOKALNEJ W MIEJSCU PROWADZENIA ROBÓT,                

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I WARUNKAMI W JAKICH BĘDĄ 

PRZEPROWADZANE ROBOTY OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

30 od dnia podpisania umowy 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentacji Wykonawcy/ów. 

2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia. 

3.  Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.  

4.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6.       Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7.  Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy.  

8.   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 



 

 

9.   Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

10.  Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie 

ofertowe lub zgłosili się do Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

11.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

12.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

13.  Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty                       

w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.   

14.  Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  

do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „OFERTA NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU F”  oraz nazwą                   

i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się 

pieczątkę Wykonawcy). 

16.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

17.  W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

17.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

17.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

18.    Osobami    uprawnionymi    do    kontaktu    z    oferentami    są:     

Marta Przybylska  tel. 22 779-20-61 wew.37, e-mail: m.przybylska@zozmswia.pl 

 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk  

 

*/ niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający 

informuje, że: administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 

Otwock; 

1) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kontakt.iod@zozmswia.pl; 

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie § 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku  

z realizacją usług na rzecz administratora (ds. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 18 oraz § 74 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z ds. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo  

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (ds. współfinansowanych  

ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,                   

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 

Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 
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Załącznik nr 1 do  
Zapytania ofertowego 

(pieczęć Wykonawcy) 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie SP ZOZ w trybie zapytania ofertowego na rozbudowę strefy 

rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie 

wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku drewnianego 

podpiwniczonego jednokondygnacyjnego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy                                 

ul. Prusa 1/3 składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/ Fax: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

REGON: ……………………………………………… NIP: …………………………………………….…………………………………… 

 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania 

ofertowego za kwotę: …………………………………………………………………………………………………… netto 

…………….% VAT, brutto……………………………………………………………………………………………..…………………… 

słownie ( ……………………………………………………………………………………………………………….………………………). 

 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca 

będzie cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

3) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

4) zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

5) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

podpisania umowy;  

6) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

2)    …………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….… . 

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 



 

 

postępowaniu.** 

 

 

        _______________________         ___________________________________ 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 
 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie). 
 



 

 

 

Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowaniu na  rozbudowę strefy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez 

przygotowanie terenu na realizację inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych 

polegających na rozbiórce budynku drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego na 

terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy ul. Prusa 1/3 spełniamy warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie: 

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

2. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)     (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Wzór umowy 

 

UMOWA nr _______/2021 

 

zawarta w dniu ............................... 2021 r. w Otwocku, pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru  stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 
0000177289, NIP 532-10-17-768, REGON 010158710, zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, 
 

 A 

 

........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………................................................ pod nr 

KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., kapitał 

zakładowy……….. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

Panią/Pana .....................................................................................................* 

lub 

Panią/Panem ........................................zam. ………………………………………………… nr dowodu 

osobistego ………………………………………………….. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 

……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie 

elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: 

http://prod.ceidg.gov.pl stan na dzień ……………….. REGON ................................ NIP 

..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 

zwanymi też w dalszej części umowy „Stronami”,   

 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  
o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku 

drewnianego podpiwniczonego jednokondygnacyjnego – budynku administracji szpitala 

MSWiA zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 27/2 obręb 97 przy ul. Prusa 1/3 w ramach 

http://prod.ceidg.gov.pl/


 

 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej – przygotowanie 

terenu pod realizację inwestycji poprzez rozbiórkę budynku F”. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności i operacji na terenie rozbiórki, metod rozbiórki i prawidłowe wykonanie 

wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami; 

2) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie rozbiórki, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz BHP; 

3) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym –  

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni; 

4) przekazania Zamawiającemu kopie dokumentów zaświadczających o utylizacji odpadów, 

5) zabezpieczenia i oznakowania terenu rozbiórki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót; 

6) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót budowlanych oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót; 

7) bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót rozbiórkowych 

oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 

3. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje. 

4. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu umowy kierownika robót budowlanych.  

5. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego potwierdzenie 

złożenia z Starostwie Powiatowym w Otwocku powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  

a po jej otrzymaniu niezwłocznie przekaże ją Zamawiającemu. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu dodatkowych kosztów w trakcie realizacji robót rozbiórkowych. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 

1320 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 

1) Prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych. 

9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób, którymi Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

10. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy 

wykonywaniu robót budowlanych, określonych w ust. 8 pkt 1 będących przedmiotem umowy 

w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 



 

 

§ 2 

KIEROWNIK BUDOWY 

1. Obowiązki kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

z ramienia Wykonawcy będzie pełnił __________________ posiadający uprawnienia 

budowlane Nr ________________________ wydane 

_________________________________________________________.  

2. Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z  dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 

3. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika budowy w następujących 

przypadkach: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych Kierownika budowy; 

2) niewywiązywania się Kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy;  

3) jeżeli zmiana Kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. rezygnacji, itp.). 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy Kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi spełniać wymagania 

określone dla dotychczasowego Kierownika budowy. 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres do 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie (protokołem) teren rozbiórki w ciągu 3 dni od 

dnia podpisania umowy. 

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu rozbiórki Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za teren rozbiórki, aż do bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

ODBIORY 

1. Po zakończeniu realizacji wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru końcowego. 

2. Terminy rozpoczęcia odbiorów: 

1) odbiór końcowy w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu 

robót, 

3. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące prawa: 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich 

usunięcie. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady bez naliczania dodatkowego 

wynagrodzenia i zawiadomić Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad. W przypadku 

nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania 

kar, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 umowy. Do czasu usunięcia wad, Zamawiający może odmówić 



 

 

odbioru, a po upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad, w przypadku nieusunięcia wad, 

od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie robót na koszt 

Wykonawcy. Koszt tych robót pokryty zostanie z niewypłaconego wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy lub jej części z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencjami  

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę po raz drugi, z konsekwencjami  

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy. 

c) zlecić ponowne wykonanie przedmiotu umowy lub jej części podmiotowi trzeciemu,  

z konsekwencjami o których mowa w ust. 3 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usuwać usterki i wady na bieżąco, zgodnie z terminami 

wskazanymi w protokołach przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

usterek i wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy 

ustalone zostało na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty i ma charakter 

ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła 

ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 

Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się na kwotę netto _______________________________ zł 

(słownie:_____________________________________), ___ % VAT, kwota brutto 

____________________________________ zł (słownie:_____________________________). 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawianej 

przez Wykonawcę, płatnej wyłącznie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego 

wykonanych robót budowlanych na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. 

4. Płatność faktury dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

____________________________________________. 

5. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda w każdym 

przypadku musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Jeśli przedmiot zawartej umowy jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a wartość 

faktury jest równa lub przekracza 15 000 zł brutto, Wykonawca wystawi fakturę  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do podania w umowie i/lub na fakturze numeru rachunku 

bankowego zgodnie z zamieszczonym w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako 



 

 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” 

Ministerstwa Finansów. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której 

mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl). 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

1) w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w ciągu 3 dni i braku reakcji 

na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do ich rozpoczęcia w terminie 3 dni -  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 umowy; 

3) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji umowy, jeżeli przerwa trwa 

dłużej niż 10 dni - w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego – w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

5) w przypadku zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości  

1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,; 

6) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1 % 

wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

2. Łączna wysokość kar umownych, których zapłaty może dochodzić Zamawiający do 

Wykonawcy, nie może przekroczyć 40%  ceny brutto umowy wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w ich 

wykonaniu przekraczającego 3 dni, 

https://efaktura.gov.pl/


 

 

2) innego rażącego naruszenia obowiązków przez Wykonawcę. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę za 3 dniowym wypowiedzeniem. 

 

§ 8 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie Marcin Jedynak, 

tel. 727 724 835, e-mail: m.jedynak@zozmswia.pl,  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie 

___________________ tel. ___________________________, adres e-mail: 

_____________________________  

 

§ 9 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający 
informuje, że:  
1) Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, 

adres:  
ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: kontakt.iod@zozmswia.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe związane z realizacją niniejszej umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku  
z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, o których mowa w pkt 4, do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że: 
1) osobowe związane z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie 

Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. 
współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przekazane 
dane osobowe. 
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§ 10 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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