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UMOWA - projekt 

 
zawarta w dniu  ……………………… roku, pomiędzy: 
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Kołodziejskiego - Dyrektora 
 
zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, 

a,  
……………………………………….., reprezentowaną przez: 
……………………………………………………….. 
 
zwaną dalej w umowie "Wykonawcą" 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie otwartym zamieszczonym na stronie 
internetowej www.zozleczyca.pl w dniu 25 marca 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowej i 
pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków i źródła 
ciepła w ZOZ Łęczyca”. 

 
Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”, polegające 
na realizacji prac termomodernizacyjnych zaplecza administracyjno-technicznego Szpitala, tj. budynku 
administracyjno-gospodarczego, magazynów, tlenowni, trafo i agregatu. Wszystkie cztery budynki pełnią 
funkcję usługowo-pomocniczą dla Szpitala. Szczegółowy opis przewidywanych w ramach przedsięwzięcia 
prac termomodernizacyjnych znajduje się w audycie energetycznym przedmiotowego obiektu i zakłada 
m.in.: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, zamurowanie okien i drzwi, wymianę 
okien i drzwi, modernizację instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, wprowadzenie 
zarządzania energią poprzez regulację pogodową, strefowy podział instalacji c.o., opomiarowanie 
zużycia energii oraz zdalny nadzór nad parametrami instalacji c.o. 
 
Realizacja przedsięwzięcia ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2,  
poprawy warunków użytkowania budynku, a tym samym ma pozytywnie wpłynąć na promowanie 
nowych technologii w budownictwie oraz na poprawę świadomości ekologicznej obywateli oraz do 
osiągnięcia: 

▪ efektu ekologicznego: 
a) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1659,2 GJ/rok; 
b) zmniejszenie emisji CO2: 109.59 Mg/rok; 
c) zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 2148.52 GJ/rok; 

▪ efektu rzeczowego: 
a) powierzchnia budynków objętych termomodernizacją: 3339,71 m2; 
b) liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej ponad 500 m2: 1 szt.; 

liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej do 250 m2: 3 szt.; 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy  

w zakresie  opracowania dokumentacji projektowej i termin wykonania 

1. Zakres rzeczowy dotyczący wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego Termomodernizacji 
budynków w ZOZ Łęczyca: 
a) Budynek Administracyjno-Gospodarczy: 
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▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Inwentaryzacja elewacji 

▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  

▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 

▪ Kosztorys nakładczy 

▪ Kosztorys inwestorski 

▪ PBW w wersji  elektronicznej 

▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

b) Budynek Magazynów: 
▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Inwentaryzacja elewacji 

▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  

▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 

▪ Kosztorys nakładczy 

▪ Kosztorys inwestorski 

▪ PBW w wersji  elektronicznej 

▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

c) Budynek Tlenowni: 
▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Inwentaryzacja elewacji 

▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  

▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 

▪ Kosztorys nakładczy 

▪ Kosztorys inwestorski 

▪ PBW w wersji  elektronicznej 

▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

d) Budynek Trafo i Agregatu: 
▪ Mapa do celów projektowych 

▪ Inwentaryzacja elewacji 

▪ Inwentaryzacja budowlana budynku  

▪ Wykonanie PBW termomodernizacji budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

▪ Wykonanie PBW instalacji odgromowej   budynku – jeśli wymagana 
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▪ Kosztorys nakładczy 

▪ Kosztorys inwestorski 

▪ PBW w wersji  elektronicznej 

▪ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót 

budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 

2. Projekty należy wykonać uwzględniając wytyczne określone  w audytach  energetycznych w/w 
budynków które przekaże Wykonawcy Zamawiający. 

 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie  pełnienia nadzoru inwestorskiego 

1. W zakresie  zapewnienie i sprawowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowego 
nadzoru inwestorskiego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 
a) przekazanie wykonawcy  przy udziale inwestora placu budowy, 
b) częstotliwość pobytu Inspektora Nadzoru na budowie musi być dokumentowana wpisem do 

dziennika budowy lub odnotowana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, nie 
rzadziej niż ….. razy w tygodniu w branży odpowiedniej do prowadzonego na budowie zakresu 
robót, w trakcie ich wykonywania 

c) przeprowadzanie narad, zarządzanie procesem inwestycyjnym (zaawansowanie, harmonogram,  
weryfikacja materiałów itp.) 

d) bieżące informowanie Zamawiającego w postaci pisemnego raportu o przebiegu i stopniu 
zaawansowania robót wraz z dokumentacją fotograficzną budowy, w ciągu 5 dni od zakończenia 
danego miesiąca oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego, (rodzaj pliku: jpg, 
wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, fullkolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia, 
fotografie nie mogą zawierać ludzkich wizerunków).  

e) udział we wszystkich odbiorach w szczególności robót zanikowych ulegających zakryciu,  
f) informowanie o sytuacjach mających wpływ na zmianę terminu i  kosztów budowy, 
g) kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlano-montażowych, zapisów w dzienniku 

budowy,   
h) sprawdzenie obmiaru robót, weryfikacja jakości wykonywanych prac, 
i) weryfikacja dokumentacji odbiorowej, 
j) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego, komisjach odbiorów częściowych oraz odbiorów 

robót ulegających zakryciu, 
2. W zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do rozliczenia uzyskanych środków z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej: 
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia uzyskanej dokumentacji, 
b) przygotowanie zestawienia zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na koszty kwalifikowane i koszty 
niekwalifikowane 

c) przygotowanie zestawienie kosztów poniesionych na realizację Przedsięwzięcia z podziałem na 
koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania audytu ex-post po zakończeniu przedsięwzięcia 
potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego. 

4. Wykonawca z chwilą przekazania dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt 1.d), udziela 
Zamawiającemu i jednocześnie NFOŚiGW, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej 
terytorialnie, niewyłącznej licencji na wykorzystanie niniejszej dokumentacji fotograficznej, do celów 
promocyjnych i marketingowych. Upoważnienie dla Zamawiającego i jednocześnie NFOŚiGW do 
korzystania z dokumentacji fotograficznej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 
b) zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
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c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 
d) publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania, 
e) publicznego rozpowszechniania za pomocą środków masowego przekazu tj. np. Internet, 

telewizja, broszury, artykuły prasowe sponsorowane, 
f) prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz wykonywania przez 

Zamawiającego praw zależnych, zmian, skrótów, opracowań w dokumentacji fotograficznej, 
g) przekazanie autorskich praw majątkowych Zamawiającemu i  uprawnienia do udzielania dalszych 

autorskich praw majątkowych do przekazanej  dokumentacji fotograficznej,  
5. W przypadku gdy po przeprowadzeniu przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, 

wartość robót budowlanych będzie większa niż zabezpieczone środki na podstawie podpisanej 
umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie pełnienia  Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 3 

Terminy wykonania zamówienia 

1. Opracowania dokumentacji projektowej: 
▪ termin wykonania projektów – 6 tygodni  liczone od dnia podpisania umowy 
▪ termin uzyskania pozwoleń –  30 dni liczone od daty przekazania projektu 
▪ termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 45 dni liczone od daty 

przekazania projektów 
 
2. Pełnienia Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach:  

▪ rozpoczęcie z chwilą przekazania terenu budowy wykonawcy robót, 
▪ termin zakończenia pełnienia nadzoru inspektorskiego do dnia protokólarnego odbioru 

końcowego wykonanych zamówienia (zadania), 
▪ termin przygotowania dokumentów do rozliczenia zadania – 60 dni liczone od dnia odbioru 

końcowego wykonanego zamówienia (zadania) 
 

§ 4 
Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie Nadzoru 
Inwestorskiego określa się  w wysokości ryczałtowej ………………….. zł., w tym: 
a) za opracowanie dokumentacji projektowej  - netto   …… zł.  brutto …………….,00 zł. 
b) za pełnienie  funkcji Inspektora Nadzoru we wszystkich wymaganych branżach netto …………. zł. 
brutto …………….. zł.. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie dwóch wystawianych faktur: po opracowaniu 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę; po zakończeniu 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Termin zapłaty faktur -  30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek 
………………………………………………………………………………. 

 
§ 5 

Przedstawiciele stron umowy 

1. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy: 

a) Projektanci: 
▪ ………………………………………………….. nr upr. ………………… 
▪ ………………………………………………….. nr upr. ………………… 

b) Inspektorzy nadzoru: 
▪ ………………………………………………….. nr upr. ………………… 
▪ ………………………………………………….. nr upr. ………………… 
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2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 
wchodzące w zakres niniejszej umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie 
powierzonych obowiązków. 

3. Zamawiający wyznacza osoby do kontaktowania się z Wykonawcą: 

a) …………………………………………. 
b) …………………………………………. 

 
§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) zapewnienie środków finansowych na wykonanie przedmiotu Umowy, 
b) uzgodnienie danych do projektowania,  
c) przekazanie kserokopii umowy zawartej z wykonawcą robót. 
d) uregulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy.   

 
2. Zamawiający ma prawo: 

a) wizytować budowę, 
b) zapoznać się z postępem robót na budowie,  
c) stawiać wnioski do Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 

Zamawiający udziela zgody na korzystanie przez Wykonawcę z pomocy podwykonawców, przy czym za 
działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność 

 
§ 8 

Informacje dotyczące  korespondencji 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja  oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji 
wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i 
numery faksów: 
• dla Zamawiającego: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,  ul. Zachodnia 6,  99-100 Łęczyca,  
 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl,  fax 24 388 2264  

 
• dla Wykonawcy: 
 

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

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany 
umowy, może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy, staje się skuteczna wobec drugiej 
Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

 
 

Wykonawca:     Zamawiający: 
 
 
 
 

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

 


