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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1  

1. Niniejsza umowa ramowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.). 

2. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień 
na wykonywanie przez Wykonawcę badań wyrobów budowlanych.  

3. Wykonawca będzie wykonywał badania określone w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 
do umowy ramowej, w zakresie części nr …… 

 
§ 2  

1. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy 
ramowej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”),  
a w przypadku osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych  
za koordynację i realizację umowy ramowej i zleceń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym,  
niż realizacja umowy ramowej i zleceń. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami 
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji 
umowy ramowej i zleceń, określonymi w ust. 3 i 4. 

3. Zgodnie z treścią art. 13 RODO: 
1) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Warszawie, 

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, informuje, że jest administratorem danych 
osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy; 

2) Wykonawca z siedzibą w ………………………………………, informuje, że jest 
administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji umowy 
ramowej oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami z tytułu realizacji umowy ramowej i zleceń. Osoby wyznaczone do kontaktów 
roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację umowy ramowej i zleceń,  
a także osoby będące Stroną umowy ramowej lub reprezentantami Stron umowy ramowej 
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 
ograniczenia ich przetwarzania. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych 
ich dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można 
kontaktować się: 
1) z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, pod 

adresem: iod@maz.winb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie /o99k7mdi6g/skrytkaESP, a także 
pocztą tradycyjną pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa z dopiskiem „do Inspektora 
Ochrony Danych”; 

2) z ramienia Wykonawcy e-mailowo, pod adresem: …………………...... , a także pocztą 
tradycyjną pod adresem: ……………………………………, z dopiskiem „…………….”. 
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5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z zawarciem umowy ramowej. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony 
nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa oraz powierzone, na podstawie umowy powierzenia zawartej 
na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron. 

 
§ 3  

Umowa ramowa będzie obowiązywała od dnia 4 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2023 r. 
 

§ 4  

1. Ilekroć mowa w umowie ramowej o: 
1) ustawie o wyrobach budowlanych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215), 
2) rozporządzeniu ws. próbek – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2332 ze zm.), 

3) próbce wyrobu budowlanego – należy przez to rozumieć próbkę wyrobu budowlanego 
pobraną do badań na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych, która 
jest przekazywana laboratorium niezwłocznie po pobraniu do badań, 

4) próbce kontrolnej wyrobu budowlanego – należy przez to rozumieć próbkę wyrobu 
budowlanego pobieraną na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy o wyrobach budowlanych 
równocześnie z pobraniem próbki wyrobu budowlanego, z tej samej partii w ilości 
odpowiadającej ilości pobranej próbki wyrobu budowlanego, 

5) zestawie właściwości – należy przez to rozumieć zestaw zasadniczych charakterystyk 
(cech), dla których właściwości użytkowe określone są podczas tego samego badania, 
dla: 
a) części 1 – Wyroby do zbrojenia betonu:  

 dla wyrobu: Stal zbrojeniowa – dotyczy to: 
 granicy plastyczności, 
 wytrzymałości na rozciąganie, 
 stosunku Rm/Re, 
 wydłużenia całkowitego przy maksymalnej sile Agt, 

 dla wyrobu: Siatki zgrzewane do zbrojenia betonu – dotyczy to: 
 granicy plastyczności, 
 wytrzymałości na rozciąganie, 
 stosunku Rm/Re, 
 wydłużenia całkowitego przy maksymalnej sile Agt, 

b) części 10 – Geotekstylia, geomembrany: 
 dla wyrobu budowlanego: Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych 
powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych  
i nawierzchni asfaltowych) – dotyczy to: 
 wytrzymałości na rozciąganie (funkcji filtrowania, zbrojenia i rozdzielania), 
 wydłużenia przy maksymalnym obciążeniu (funkcji filtrowania i zbrojenia), 

 dla wyrobu budowlanego: Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości 
wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i  konstrukcjach oporowych – dotyczy to: 
 wytrzymałości na rozciąganie, 
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 wydłużenia przy maksymalnym obciążeniu, 
 dla wyrobu budowlanego: Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach 
przeciwerozyjnych (ochrona i  umocnienia brzegów) – dotyczy to: 
 wytrzymałości na rozciąganie, 
 wydłużenia przy maksymalnym obciążeniu, 

6) cenie jednostkowej badania – należy przez to rozumieć cenę jednostkową wykonania 
badania jednej zasadniczej charakterystyki lub zestawu właściwości, zaoferowaną 
w złożonej ofercie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, 

7) cenie pobrania – należy przez to rozumieć cenę pobrania próbki wyrobu budowlanego 
i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego zaoferowaną w złożonej ofercie  
w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej (dotyczy wyrobów 
objętych częścią 16 - Kruszywo), 

8) cenie transportu – należy przez to rozumieć cenę jednostkową transportu próbki 
wyrobu budowlanego i/lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego zaoferowaną 
w złożonej ofercie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej 
(dotyczy wyrobów objętych częścią 16 - Kruszywo). 

2. Wykonawca przeprowadzi badania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej 
wyrobu budowlanego w celu ustalenia, czy wyrób budowlany posiada zadeklarowane 
przez producenta właściwości użytkowe. 

3. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający, w miarę istniejących potrzeb, 
będzie udzielał Wykonawcy zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest 
umową ramową. 

4. Zamówienia jednostkowe będą udzielane na podstawie procedury określonej  
w niniejszej umowie ramowej. 

5. Zakres, sposób i miejsce realizacji oraz termin wykonania zamówień jednostkowych będą 
ustalane każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 2 do umowy ramowej, na warunkach określonych w niniejszej umowie ramowej. 

6. Żadne z postanowień umowy ramowej nie może być traktowane przez Wykonawcę  
jako zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania badań wyrobów budowlanych. 

7. Nieudzielenie zlecenia przez Zamawiającego nie może być podstawą do jakichkolwiek 
roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
§ 5  

Zlecanie badań wyrobów 

1. Badania wyrobu budowlanego obejmują wykonanie przez Wykonawcę następujących 
czynności: 
1) przyjęcie do badań próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu 

budowlanego, 
2) wykonanie badań, 
3) sporządzenie sprawozdania z badań, zgodnie ze wzorem wynikającym  

z rozporządzenia ws. próbek, 
4) poinformowanie Zamawiającego o możliwości odebrania próbki wyrobu budowlanego 

lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego po badaniach lub jej pozostałości albo 
przekazanie stosownego oświadczenia w przypadku całkowitego zniszczenia próbki 
wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego podczas badania. 

2. W zakresie części 16 - Kruszywa, gdy zlecenie będzie dotyczyć badania próbki: 
1) wyrobu budowlanego, Zamawiający będzie zlecał wykonanie przez Wykonawcę 

dodatkowo następujących czynności: 
a) pobrania próbki wyrobu budowlanego i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego, 
b) transportu próbki wyrobu budowlanego do laboratorium, 
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2) kontrolnej wyrobu budowlanego, Zamawiający będzie zlecał tylko wykonanie 
czynności wymienionych w ust. 1 (nie będzie zlecał pobrania i transportu). 

Wykonawca zapewni opakowanie niezbędne do pobrania i transportu próbki wyrobu 
budowlanego i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego. 

3. Zamawiający udzielać będzie zamówienia na wykonanie badań dla konkretnej próbki 
wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Wykonawcy, którego 
suma cen jednostkowych badań zasadniczych charakterystyk, wskazanych przez 
Zamawiającego dla danego zamówienia, będzie najniższa, z zastrzeżeniem ust. 4  
i ust. 5. Zamówienie będzie udzielane w formie zlecenia, zgodnego ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

4. Przy zlecaniu badań zasadniczych charakterystyk, które wchodzą w skład zestawu 
właściwości, Zamawiający przyjmie cenę jednostkową badania wskazaną dla zestawu 
właściwości, niezależnie od liczby zlecanych zasadniczych charakterystyk z tego zestawu. 

5. W zakresie części 16 – Kruszywa, Zamawiający udzielać będzie zamówienia  
na wykonanie badań dla konkretnej próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej 
wyrobu budowlanego gdy zlecenie będzie dotyczyć badania próbki: 
1) wyrobu budowlanego - Wykonawcy, którego suma cen jednostkowych badań 

zasadniczych charakterystyk, wskazanych przez Zamawiającego dla danego 
zamówienia, i ceny pobrania próbek oraz kosztu transportu, wyliczonego zgodnie  
z ust.6, będzie najniższa, 

2) kontrolnej wyrobu budowlanego - Wykonawcy, którego suma cen jednostkowych 
badań zasadniczych charakterystyk, wskazanych przez Zamawiającego dla danego 
zamówienia, będzie najniższa, z zastrzeżeniem ust. 7. 

Zamówienie będzie udzielane w formie zlecenia, zgodnego ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

6. W zakresie części 16 – Kruszywa, koszt transportu zostanie wyliczony jako iloczyn ceny 
jednostkowej transportu próbki i odległości pomiędzy laboratorium Wykonawcy  
a miejscem pobrania próbek wskazanym przez Zamawiającego i liczby przejazdów 
pomiędzy laboratorium Wykonawcy a miejscem pobrania próbek wskazanym przez 
Zamawiającego, stosując poniższy wzór: 

 

K = C × odległość × 2 
gdzie: 
𝐊𝐭– oznacza koszt transportu, 
𝐂𝐣
𝐓– oznacza cenę jednostkową transportu, 

odległość – oznacza odległość pomiędzy laboratorium Wykonawcy a miejscem pobrania 
próbek wskazanym przez Zamawiającego 
𝟐– liczba przejazdów pomiędzy laboratorium Wykonawcy a miejscem pobrania próbek 
wskazanym przez Zamawiającego. 

Odległość pomiędzy laboratorium Wykonawcy a miejscem pobrania próbek wskazanym 
przez Zamawiającego będzie ustalona jako najdłuższa sugerowana trasa przejazdu 
samochodem, wyznaczona za pomocą strony internetowej maps.google.com. 

7. W przypadku gdy wniosek kontrolowanego o zbadanie próbki kontrolnej wyrobu 
budowlanego zawiera prośbę o przeprowadzenie badania w innym laboratorium niż to,  
w którym zostało przeprowadzone badanie próbki danego wyrobu budowlanego, 
Zamawiający może zlecić badanie próbki kontrolnej wyrobu budowlanego Wykonawcy, 
którego oferta była druga w kolejności przy wyborze dokonywanym zgodnie z ust. 3, 
z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. W przypadku gdy liczba wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione będzie 
większa niż 1, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
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wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego suma 
cen jednostkowych badań zasadniczych charakterystyk, wskazanych przez 
Zamawiającego dla danego zamówienia, będzie najniższa, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

§ 6  

1. Zamawiający w zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 5, określi termin wykonania zlecenia, 
tj. czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 pkt 1 lit. a i lit. b, z uwzględnieniem 
terminów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 i 4, na dokonanie przez Zamawiającego 
oceny poprawności projektu sprawozdania lub poprawionego projektu sprawozdania, nie 
dłuższy niż 180 dni licząc od daty przekazania Wykonawcy zlecenia. 
Zamawiający przekaże wykonawcy zlecenie wykonania badania wyrobu budowlanego 
drogą elektroniczną, na zasadach określonych w § 15 ust. 3.  
W przypadku gdy wartość pojedynczego zlecenia będzie równa lub większa niż kwota 
określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas takie zlecenie 
zostanie zawarte przez Strony w formie pisemnej, zgodnie z art. 78 i 781 Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 1145 ze zm.).     

2. Wykonawca, w terminie 1 dnia roboczego od przekazania mu zlecenia wykonania badania 
wyrobu budowlanego, może przekazać Zamawiającemu, na zasadach określonych  
w § 15 ust. 3, oświadczenie o odstąpieniu od zlecenia. W takim przypadku Zamawiający 
może udzielić zamówienia następnemu wykonawcy, który w swojej ofercie zaoferował 
najniższą cenę spośród pozostałych ofert w danej części zamówienia. Postanowienia  
§ 5 ust. 8 stosuje się odpowiednio. Przyjęcie próbki wyrobu budowlanego do badania 
przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę oznacza przyjęcie zlecenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez 
podwykonawców, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 
podwykonawców, a także przekaże informację na temat nowych podwykonawców, którym 
zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy ramowej i zleceń. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji zlecenia wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu wykonania zlecenia, określonego na podstawie ust. 1. 

 
§ 7  

1. Przystąpienie do badań wyrobu budowlanego nastąpi po przekazaniu przez 
Zamawiającego zlecenia ich wykonania, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zlecenia będzie protokół wykonania zlecenia, 
zwany dalej „protokołem”, wystawiany przez Zamawiającego niezwłocznie po wykonaniu 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust 2 pkt 1 lit. a i lit. b. 
Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do umowy ramowej. 

§ 8  

1. Zamawiający: 
1) pobierze i zabezpieczy próbkę wyrobu budowlanego lub próbkę kontrolną wyrobu 

budowlanego (w części 16 – Kruszywo za pomocą Wykonawcy) zgodnie  
z § 2 rozporządzenia ws. próbek, 

2) przekaże Wykonawcy próbkę wyrobu budowlanego lub próbkę kontrolną wyrobu 
budowlanego do badań wraz z protokołem pobrania, deklaracją właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego lub innymi dokumentami, z których będą wynikać 
zadeklarowane przez producenta właściwości użytkowe wyrobu budowlanego,  
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a także w razie potrzeby z innymi dokumentami potrzebnymi do właściwego 
przeprowadzenia badań, 

3) w trakcie wykonywania umowy ramowej uprawniony jest do wykonywania czynności 
sprawdzających wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez 
Wykonawcę/podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

2. Wykonawca: 
1) oświadcza, że posiada akredytację laboratorium badawczego w zakresie badań 

wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy ramowej, w częściach określonych  
w § 1 ust. 3, jednocześnie nie jest akredytowaną jednostką własną producenta,  
a także odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie do ich realizacji, 

2) zobowiązuje się do wykonania badań wyrobu budowlanego, z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem ws. próbek, 

3) zapewni wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia badań, 
4) dla wyrobów w części 16 – Kruszywa zobowiązuje się do pobrania próbek i transportu 

próbki wyrobu budowlanego, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności z rozporządzeniem ws. próbek, 

3. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia jednostkowego, o którym mowa 
§ 4 ust. 5, będzie korzystał z podwykonawcy, Wykonawca zapewni, że ten podwykonawca 
spełni wszystkie wymagania określone w ust. 2.   

4. Wykonawca lub wybrany przez niego podwykonawca spełnia wymagania określone  
w ust. 2 przez cały okres wykonywania zlecenia; w przypadku, gdy Wykonawca lub 
wybrany przez niego podwykonawca przestanie spełniać choćby jedno z wymagań 
określonych w ust. 2 w okresie wykonywania zlecenia, Wykonawca niezwłocznie 
zawiadomi o tym Zamawiającego, na zasadach określonych w § 15 ust. 3. 

5. W przypadku utraty akredytacji, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym 
Zamawiającego, na zasadach określonych w § 15 ust. 3. 

 
§ 9  

1. Zamawiający będzie dostarczał próbki wyrobów budowlanych lub próbki kontrolne wyrobów 
budowlanych do badań we własnym zakresie i na własny koszt, z wyjątkiem próbek 
wyrobów, o których mowa w części 16 – Kruszywo. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie: 
1) na zasadach określonych w § 15 ust. 3, informację o stwierdzeniu uszkodzeń  

w dostarczonej do laboratorium Wykonawcy próbce wyrobu budowlanego lub próbce 
kontrolnej wyrobu budowlanego, uniemożliwiających wykonanie badań wyrobu 
budowlanego, albo 

2) w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz na zasadach określonych  
w § 15 ust. 3, protokół przyjęcia próbki do badań, sporządzony zgodnie 
z § 5 rozporządzenia ws. próbek, w którym zawrze w szczególności informacje  
o stanie próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego,   
jej wielkości oraz możliwości wykonania badań, wskazanych w zleceniu.  

3. Wykonawca przyjmując próbkę do badań, dokona weryfikacji zapisów w protokole 
pobrania próbki poprzez ocenę trwałych znaków na wyrobie np. znakowania na prętach 
zbrojeniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zawartymi w protokole pobrania 
próbki zapisami, niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, na zasadach 
określonych w § 15 ust. 3. 

4. W sytuacji, gdy w ocenie Wykonawcy wskazana jest weryfikacja sposobu montażu próbki 
wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego na stanowisku 
badawczym przez producenta lub osobę przez niego wskazaną, Zamawiający wyraża 
zgodę, aby weryfikacji tej dokonał producent lub osoba przez niego wyznaczona. 
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5. Obowiązek powiadomienia producenta o możliwości weryfikacji sposobu montażu próbki 
wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego na stanowisku 
badawczym, zgodnie z ust. 4, oraz o terminie montażu spoczywa na Wykonawcy. 
Powiadomienie zostanie skierowane przez Wykonawcę na adres producenta wskazany  
w krajowej deklaracji właściwości użytkowych lub adres kontaktowy producenta wskazany 
w deklaracji właściwości użytkowych oraz do Zamawiającego, na zasadach określonych 
w § 15 ust. 3, w terminie nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem montażu. 

§ 10  

1. Po wykonaniu badań, Wykonawca sporządzi sprawozdanie z tych badań, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 3, zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu ws. próbek. 

2. Sporządzenie sprawozdania z badań, o którym mowa w ust. 1, obejmuje każdorazowo 
następujące czynności: 
1) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu sprawozdania, 
2) dokonanie przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych, liczonych od daty 

otrzymania projektu sprawozdania, oceny jego poprawności pod względem 
formalnym i: 
a) przy braku zastrzeżeń – potwierdzenie poprawności projektu sprawozdania pod 

względem formalnym,  
b) w przypadku zastrzeżeń – zgłoszenie tych zastrzeżeń, 

3) dokonanie przez Wykonawcę zmian w projekcie sprawozdania i przekazanie 
Zamawiającemu poprawionego projektu sprawozdania z aktualną datą jego 
wykonania,  

4) dokonanie przez Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych, liczonych od daty 
otrzymania od Wykonawcy poprawionego projektu sprawozdania, oceny jego 
poprawności pod względem formalnym i: 
a) przy braku zastrzeżeń – potwierdzenie poprawności poprawionego projektu 

sprawozdania pod względem formalnym, lub 
b) w przypadku zastrzeżeń – zgłoszenie tych zastrzeżeń i powtórzenie czynności, 

o których mowa w pkt 3. 
5) przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z badań w formie określonej w ust. 5. 

4. Przekazywanie projektu sprawozdania/poprawionego projektu sprawozdania odbywa się 
na zasadach określonych w § 15 ust. 3. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
nie wymagają podpisu osoby przeprowadzającej badania oraz kierownika laboratorium 
Wykonawcy. 

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności projektu sprawozdania/ 
poprawionego projektu sprawozdania pod względem formalnym Wykonawca przekaże 
niezwłocznie Zamawiającemu sprawozdanie, podpisane przez osoby przeprowadzające 
badania oraz kierownika laboratorium Wykonawcy: 
1) e-mailem w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173), podpisem zaufanym 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) lub 
podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.), na zasadach określonych  
w § 15 ust. 3, lub 

2) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz e-mailem, jako skan podpisanego 
sprawozdania, na zasadach określonych w § 15 ust. 3,  

nie później jednak niż do upływu terminu wykonania zlecenia ustalonego  
w tym zleceniu, o którym mowa w § 6 ust. 1. 
 



8 

§ 11  

1. Po wykonaniu badań próbki wyrobu budowlanego oraz sporządzeniu sprawozdania  
z tych badań, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w sposób określony  
w § 15 ust. 3, o możliwości odbioru próbek wyrobów budowlanych lub ich pozostałości  
z laboratorium Wykonawcy. Strony ustalą, na zasadach określonych w § 15 ust. 3, termin 
oraz zasady zwrotu próbki lub pozostałości po próbce, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy próbka wyrobu budowlanego lub próbka kontrolna wyrobu 
budowlanego uległa całkowitemu zniszczeniu podczas badań, Wykonawca przekazując 
sprawozdanie, obowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie. 

 

§ 12  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zlecenia stanowić będzie każdorazowo: 
1) w zakresie części od 1 do 15 oraz od 17 do 21 - suma cen jednostkowych badań  

zasadniczych charakterystyk wskazanych przez Zamawiającego dla danego 
zamówienia,  

2) w zakresie części 16 – Kruszywa, gdy zlecenie będzie dotyczyć badania próbki: 
a) wyrobu budowlanego - suma cen jednostkowych badań zasadniczych 

charakterystyk wskazanych przez Zamawiającego dla danego zamówienia i ceny 
pobrania próbek oraz kosztu transportu, wyliczonego zgodnie z § 5 ust.6, 

b) kontrolnej wyrobu budowlanego - suma cen jednostkowych badań zasadniczych 
charakterystyk wskazanych przez Zamawiającego dla danego zamówienia, 

z zastrzeżeniem, że gdy zlecone badania będą obejmowały zasadnicze charakterystyki, 
które wchodzą w skład zestawu właściwości, Zamawiający przyjmie cenę jednostkową 
badania wskazaną dla zestawu właściwości, niezależnie od liczby zlecanych 
zasadniczych charakterystyk z tego zestawu. 

2. W przypadku stwierdzenia utraty, ubytku lub uszkodzeń próbki wyrobu budowlanego  
lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego, powstałych z winy Wykonawcy, 
uniemożliwiających wykonanie badań próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej 
wyrobu budowlanego, Wykonawca: 
1) ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem uszkodzonej próbki wyrobu 

budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego do recyklingu  
lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
(Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219), 

2) zwolni Zamawiającego ze świadczenia w przypadku roszczeń osób trzecich. 
3. Wykonawca dostarczy fakturę najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 2. 
4. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem 
na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku otrzymania faktury, która zawiera pomyłki niedające się skorygować  
za pomocą noty korygującej wystawianej przez Zamawiającego, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o tych pomyłkach, na zasadach określonych w § 15 ust. 3, oraz 
wstrzyma się od zapłaty tej faktury do czasu skorygowania jej, przy czym termin płatności, 
o którym mowa w ust. 4, liczony będzie od dnia otrzymania faktury korygującej,  
a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niedotrzymania terminu płatności,  
o którym mowa w ust. 4. Wykonawca dostarczy fakturę korygującą w terminie do 7 dni od 
dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o pomyłkach w fakturze. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie papierowej  
lub elektronicznej z adresu e-mail: ………………………………, na adres e-mail: 
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kancelaria@maz.winb.gov.pl lub ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych  
za pośrednictwem platformy – zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie  
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191). 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 13  

1. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 
zlecenia w ustalonym w tym zleceniu terminie, tj. wykonaniu czynności, o których mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 1-4, ust 2 pkt 1 lit. a i lit. b w wysokości 1% ceny  
za wykonanie badań wskazanej w zleceniu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ramowej – według swojego wyboru: w całości, 
wybranej części lub wybranych częściach określonych w § 1 ust. 3, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku: 
1) gdy Wykonawca wykonał nienależycie lub nie wykonał dwóch lub więcej zleceń, 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania uchybień, 
wystosowanego po pierwszym uchybieniu w wykonaniu zlecenia, 

2) utraty akredytacji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, odstąpienie od umowy ramowej 

może nastąpić w terminie do 15 grudnia 2023 r. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% sumy cen 

za wykonanie badań próbek wyrobu budowlanego, których dotyczy odstąpienie, 
określonych w Załączniku nr 1 do umowy ramowej, w przypadku odstąpienia: 
1) Zamawiającego od umowy ramowej w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, 
2) Wykonawcy od wykonywania umowy ramowej z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego. 
5. Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku  

z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy ramowej lub zlecenia nie 
może przekroczyć 20% sumy cen za wykonanie badań próbek wyrobu budowlanego, 
określonych w Załączniku nr 1 do umowy ramowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie powstałych należności z tytułu 
kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 14  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian warunków zawartej 
umowy ramowej w stosunku do treści oferty w przypadku, wyłącznie w przypadku 
wystąpienia:  

1) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), 

5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - przy pomocy którego Wykonawca 
wykonuje badania wyrobu budowlanego, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,  

6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ  
na termin, sposób lub zakres wykonania badania wyrobu budowlanego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4, istotna zmiana postanowień 
umowy ramowej może polegać na zmianie wysokości cen jednostkowych badań  
o wartość wynikającą odpowiednio ze zmiany urzędowej stawki podatku od towarów  
i usług, zmian przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
lub dokonujących zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zmian przepisów zmieniających zasady 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

3. Zmiana wysokości cen jednostkowych badań w przypadku zaistnienia przesłanki,  
o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część cen 
jednostkowych badań, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian przepisów zmieniających zasady 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. W takim 
przypadku ceny jednostkowe badań ulegną zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 
kosztu Wykonawcy w związku: 
1) ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących badania wyrobów 

budowlanych do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia  
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

2) z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym badania wyrobów 
budowlanych. 

4. W celu dokonania zmiany umowy ramowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
3 lub 4, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wysokości cen jednostkowych badań, wraz z uzasadnieniem zawierającym  
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką ceny jednostkowe 
badań powinny ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania badań wyrobów budowlanych. Wraz  
z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania badań wyrobów budowlanych, w szczególności zestawienie 
wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników wykonujących badania 
wyrobów budowlanych. 

 
§ 15  

1. Osobami wyznaczonymi do bieżących kontaktów między Stronami są: 
a) ze strony Zamawiającego: pracownicy Wydziału Wyrobów Budowlanych,  

tel. 22 863 90 12 (kancelaria), e-mail: kancelaria@maz.winb.gov.pl, z zastrzeżeniem,  
że w zleceniu Zamawiający będzie wskazywał takie osoby,  

b) ze strony Wykonawcy: …………………..……, tel. ……………., e-mail: ………………. 
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisywania korespondencji  

z Wykonawcą, dotyczącej wykonywania przedmiotu umowy ramowej lub zlecenia (w tym 
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wystawiania zlecenia oraz protokołu), jest Naczelnik Wydziału  lub osoba przez niego 
wyznaczona. 

3. Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej 
wykonywania przedmiotu umowy ramowej lub zlecenia drogą elektroniczną  
(m. in. zlecenie, projekt sprawozdania) i niezwłocznie potwierdzą, tą samą drogą, fakt  
jej otrzymania. Wykonawca będzie przekazywał korespondencję na adres e-mail: 
kancelaria@maz.winb.gov.pl, natomiast Zamawiający będzie przekazywał 
korespondencję na adres e-mail: …………………… 

4. Strony będą przekazywać sobie korespondencję w dni robocze, w godzinach  
8:30-15:00. Korespondencja przekazana po godzinie 15:00, w sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, będzie traktowana jak przekazana w następnym dniu roboczym. 

5. Strony oświadczają, że przez dni robocze rozumie się dni pracy Zamawiającego. 
6. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, zmiana nazwy, adresu lub siedziby Wykonawcy, 

odbywać się będą poprzez pisemne zgłoszenie takiej zmiany i nie wymagają formy 
aneksu. 

 
§ 16  

1. Wszelkie zmiany treści umowy ramowej , pod rygorem nieważności, wymagają formy 
pisemnej lub elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych,  
z zastrzeżeniem § 15 ust. 6. 

2. Wszelkie spory, mogące powstać na tle realizacji umowy ramowej lub zlecenia, 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawem właściwym dla umowy ramowej i zleceń jest prawo polskie. 
 
 

§ 17  

Jeżeli umowa ramowa została zawarta w formie pisemnej, to sporządzono ją w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia 
umowy ramowej w formie elektronicznej, opatrzono ją kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 
do umowy ramowej  

 

Warszawa, ..................... r. 

 
 

 
ZLECENIE NR ........ 

 
 
 

Na podstawie umowy ramowej nr ..........., zawartej w dniu .............., zlecam Państwu 
wykonanie badań wyrobu budowlanego ..................................... 
 
1. Przedmiotem zlecenia jest badanie próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu 

budowlanego* objętej zakresem części …………… w laboratorium pod adresem  ..........  
 

2. Badania wyrobu budowlanego obejmują wykonanie przez Wykonawcę następujących 
czynności: 
1) przyjęcie do badań próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu 

budowlanego, 

2) wykonanie badań (wykonanie wszystkich pomiarów) w zakresie: 

 .................................................................................................................................... , 

 .................................................................................................................................... , 

 .................................................................................................................................... , 

cena za wykonanie badań wynosi .......................... zł brutto 

3) sporządzenie sprawozdania z badań, o których mowa w pkt 2, zgodnie ze wzorem 
wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych  
do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332 ze zm.), 
z zastrzeżeniem, że projekt sprawozdania zostanie przekazany Zamawiającemu  
do dnia ................................ 

4) poinformowanie Zamawiającego o możliwości odbioru próbki wyrobu 
budowlanego lub próbki kontrolnej wyrobu budowlanego po badaniach lub jej 
pozostałości albo przekazanie stosownego oświadczenia w przypadku 
całkowitego zniszczenia próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej 
wyrobu budowlanego podczas badania. 

3. W zakresie części 16 – Kruszywo gdy zlecenie będzie dotyczyć badania próbki wyrobu 
budowlanego, zlecam również wykonanie następujących czynności:   

1) pobranie próbki wyrobu budowlanego i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego 

z  ................................................................  w dniu  ...................................................  
 

2) transport próbki wyrobu budowlanego do laboratorium 

cena za pobranie i koszt transportu wynosi .................... zł brutto. 
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4. Zlecenie realizowane będzie samodzielnie przez Wykonawcę/ przy udziale 
podwykonawców*: 
 ..........................................................................................................................................  

 
5. Termin wykonania zlecenia: 

Wykonanie zlecenia, tj. wykonanie wszystkich ww. czynności, w tym doręczenie 
sprawozdania: 

1) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz e-mailem jako skan, lub 

2) e-mailem w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

nastąpi do dnia …………………………………………… 

6. Osoby wyznaczone do kontaktu ze Strony Zamawiającego: 

1)  ....................................................................................................................................  

2)  ....................................................................................................................................          
 

 
 

* Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 
do umowy ramowej  

 
 

 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZLECENIA 

z dnia ………………………….. 
 
 

Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, z siedzibą przy 
ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, NIP: 526-22-77-722 

 Przedstawiciel: .................................................................. 
 
Wykonawca: .................................................................................................................... 
 
 
Na podstawie zlecenia nr ........ wystawionego w dniu ............., na wykonanie badań wyrobu 
budowlanego ..................., zgodnie z umową ramową nr .........., zawartą w dniu .........., 
przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, że*: 

☐ zlecenie zostało wykonane bez zastrzeżeń, 

☐ zlecenie zostało wykonane z zastrzeżeniami .................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
(opis zastrzeżeń) 

 
 
Protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
 
 
* należy zaznaczyć odpowiednią kratkę 
 
 
 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

..................................................... 

 
 
 
 
 


