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Umowa nr ....... /18

................roku w.Suchej Beskidzkiej pomiqdzy:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) a72-3L-o0
FAx: (033) 872.31-11
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kt6rego reprezentuje:
Marek Haber - Dyrektor Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
zwanym dalej Zamawialqcym
a
Firm4
kt6rE reprezentuje

zwanE dalej Wykonawc4.

W wyniku rozstrzygniqcia postqpowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetar.gu
nieograniczonego zgodnie z ustawQ z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wief publicznych (Dz.U. z
2018 r. po2.1"986) zostaje zawarta umowa nastqpujEcej tresci:

s 1. ZAKRES UMOWY
Na podstawie ninieiszej umowy Wykonawca zobowiEzuje siq do wykonania ta tzecz Zamawiaiecego rob6t
budowlanych polegajEcych na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa pomieszczef na Dzienny Oddzial Chemioterapii Onkologicznei- roboty dodatkowe w
ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12 -0629 /1,7 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposaZenie
oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Cinekologiczno - Polozniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03 -12.00-t2-031, /17 ogloszonym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WMI do Dzialania 12.1
Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziatania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu
subregionalnym - SPR

1. Przedmiot zam6wienia zostanie wykonany zgodnie z warunkami przeprowadzonego postqpowania
przetargowego, obowiEzujacymi przepisami, najnowszE wiedzE techniczn4, polskimi normami, przy
doloZeniu nale2ytej staranno(ci oraz pod nadzorem os6b posiadajqcych wla5ciwe uprawnienia.

2. Szczeg5+owy zakres zam6wienia okreSla oferta Wykonawcy oraz postanowienia niniejszej umowy.

$ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowi4zuje siq wykonac przedmiot umowy okreSlony w $ 1 w terminie do 7 dni od

podpisania umowy.
2. Przekazanie terenu rob6t Wykonawcy nastqpi w terminie do 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca obowiqzany jest uzgodnii Harmonogram wykonania rob6t z Zamawiaj4cym w dniu

podpisania umowy.
4. W zwi4zku, iz przedmiotem zam6wienia se roboty dodatkowe, Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca

podpisal protok6l wsp6ipracy z obecnym wykonawcq, dostosowal sw6j harmonogram do harmonogramu
rob6t gl6wnych oraz uwzglqdnit wymagania GW co do wsp6tpracy w realizacji rob6t.

5, Dokumentem potwierdzajqcym przyjecie przez Zamawiajqcego wykonania przedmiotu umowy
bqdzie koricowy protok6l odbioru podpisany przez Zamawiaj4cego oraz przez Wykonawcq wraz
kompletem dokument6w odbiorowych.
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$ 3. ODBTORY ROB6T
'1,. Zamawiaj4cy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu zam6wienia w dniu zakonczenia prac.
2. Zamawia)4cy zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania prac w trakcie ich prowadzenia.
3. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanE stwierdzone wady nadajEce siq do usuniqcia, to ZamawiajEcy

moie odm6wie odbioru do czasu ich usuniqcia.
4. Strony postanawiajq, i2 z czynnoici odbioru bqdzie spisany protok6] zawieraj4cy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tei terminy wyznaczone na usuniqcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. W przypadku usuniqcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiezany jest do zawiadomienia Inspektora

Nadzoru ZamawiajEcego celem odbioru ich wykonania.
6. Zamawiaj4cy moze podjEf decyzjq o przerwaniu czynnoSci odbioru, jeSli w czasie tych czynnoSci

ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemo2liwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, aZ do czasu usuniqcia tych wad.

$ 4. PRAWA I OBOWTAZKI STRON
1. Wszystkie prace objqte umow4 winny byi wykonyw ane z nale?ytE staranno5ciA, zgodnie z tre6ci4 umowy,

przepisami BHP, dokumentacjE technicznE, oczekiwaniami oraz \4ytycznymi Zamawiajacego. W
przypadku stosowania metod nietypowych technologia wykonania rob6t wymaga zaFwierdzenia przez
ZamawiajEcego, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za
wykonywane roboty, chyba 2e technologiq wprowadzil Zamawiq4cy, a Wykonawca zastrzeg) na pismie
mo2liwoSi wynikaj4cych z niej wad.

2. Wykonawca bqdzie calkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materialy i urzqdzenia, a2 do
odbioru korlcowego przezZamawiaj4cego i powinien zapewnii na sw6j koszt ich ochronQ.

3. Wszelkie materialy stosowane przez Wykonawcq muszq odpowiadai wymaganiom ZamawiajEcego w
zakresie rodzaju i standardu oraz spelniai \ ymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca .jest zobowi4zany okaza(. i przekazai Zamawiajqcemu dla
materiai6w podlegaj4cych wbudowaniu: atesty, certyfikaty zgodnoSci z Polsk4 Normq przenoszEcE normy
europejskie lub aprobaty techniczne. Wykonawca przed zastosowaniem material6w zobowi4zany jest
przekazat ZamawiajECemu karty materialowe celem ich zatwierdzenia.

4. Wykonawca mo2e do realizacji powierzonych mu prac zatrudnii Podwykonawc6w, uzyskuj4c uprzednio
kaZdorazowo pisemn4 zgodq Zamawiajqcego, zgodnie z zasadami opisanymi w S13 niniejszej umowy.

5, Wykonawca odpowiada w pelni w calym okresie realizacji umowy za bezpiecze{s.rNo wszystkich
uczestnik6w procesu inwestycyinego.

6. Wykonawca oswiadcza, 2e zapozlal siq z ryzykiem zwi4zanym z realizacj4 rob6! kt6re wykonywai bqd4
jego pracownicy, a co za tym idzie,zwalnia Zamawiaj4cego z wszelkiej odpowiedzialnoSci za wypadki przy
pracy, kt6rym mog4 ulec pracownicy Wykonawcy, chyba 2e r,rypadek zostal spowodowany z winy
Zamawiaj4cego.

7. wykonawca zobowi4zuje siq r6wnieZ dzialat. zgodnie z wszelkimi obowi4zujEcymi w Polsce przepisami
prawa oraz z zaleceniami Zamawiaj4cego w zakresie bezpieczens&va pracy.

8. Wykonawca przyjmuje wszelk4 odpowiedzialno6t za kaid,ego rodzaju wypadek, kt6ry wydarzy siq
podczas i w wyniku rob6t mu powierzonych, ponosz4c caikowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie
przepis6w bezpieczeflstwa pracy odnotowanych po kontrolach inspekto16w Paflstlvowej Inspekcii Pracy.

9. Strony umowy zgodnie ustalaj4, i2 Zamawiaj4cy ma prawo do ciEg+ego sprawdzania stanu realizacii
ninieiszei umo\.!y oraz w ka2dym momencie zai4dat wgl4d]u w dokumenty budowy lub zai4dae ich
przedstawienia.

10. Zamawiaj4cy w ka2dym czasie ma prawo dokonywania pr6b i badafi oraz kontroli przebiegu prac
zar6wno w zakresie jakosci ich wykonania, jak i terminowej realizacji, a takie powolywai bieglego lub
rzeczoznawcg celem zweryfikowania poprawnosci wykonywania umowy. W przypadku, gdy
przeprowadzenie pr6b i badaf lub opinia bieglego lub rzeczoznawcy potwierdzi nienalezyte
wykonywanie umowy przez Wykonawcq pokryje on koszty przeprowadzonych pr6b i badali lub opinii
bieglego lub rzecz oznawcy.

11. Strony s4 zobowi4zane do uczestnictwa w cyklicznych naradach organizowanych w biurze budowy oraz
informowania siq o postqpie wykonywanych prac, uzgadniania programu prac itp. Termin pierwszej
narady zostanie ustalony przez Wykonawcq i ZamawiajEcego podczas przekazania terenu rob6t. Za
organizacjQ narad odpowiada Wykonawca. Do uczestnictwa w naradach ze strony Wykonawcy
zobowiEzany jest Kierownik budowy, Kierownicy rob6t.

l2 Prace objqte umow4 wykonywane bqdq w Budynku bqd4cym obiektem czynnym /eksploatowanym przy
uwzglqdnieniu nastqpuj4cych zasad:

1) prace uciE2liwe (np. powoduj4ce halas, uniemo2liwiaj4ce u2ytkowanie pomieszczefl nieobjQtych
remontem) powinny bye realizowane w uzgodnieniu z ZamawiajECym;



2)

3l

4)

13.

Wykonawca obowiqzany jest do takiego prowadzenia prac, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniai
pracq os6b w budynku;
miejsce skladowania material6w niezbqdnych do prowadzenia prac budowlanych musi byC uzgodnione z
Zamawiajqcym;
w przypadku korzystania z ci4gbw komunikacyjnych Wykonawca zobowiqzany jest do codziennego
usuwania zabrudzeri wynikajqcych z prowadzonych rob6t;
ZamawiajEcy wska2e punkty poboru wody i energii elektrycznej. Koszt zuZytych medi6w ponosi
Wykonawca.

S 5. WYNAGRODZENIE
Przewidywanq / wstqpnq - wysokosf wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany
przedmiot zam6wienia - uwzglQdniajqcy wszystkie skladniki okreSlone w niniejszei umowie ustala siq na
leczn4 kwotq:
netto; zi
stawka podatku VAT:................................

brutto:.......

1

..............,.21

2. Wynagrodzenie l4czne okre3lone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikaj4cym z
kosztorysu ofertowego stanowiEcego zalqcznik do umowy i odpowiada zakresowi rob6t (wykonanemu
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jei podstawie RozporzEdzeniami
wykonawczymi, obowiEzujEcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)
opisanemu w$ 1 niniejszej Umowy.

3. Ostateczna wysokoSi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zam6wienia - bqdzie okreSlona w oparciu
o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajAcy z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiar6w powykonawczych rob6t oraz sporz4dzonych na ich podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych kosztorys6w powykonawczych.

4. ostateczna wartosd wykonanych rob6t nie moze przekroczyC kwoty wskazanej w $5 ust 1.
5. Ceny lednostkowe rob6t 'Jiyle przez Wykonawcq w kosztorysie ofertowym pozostaje niezmienne przez

caly okres realizacji przedmiotu umowy.
6. Zamawiajqcy przewiduje jednq platno6C po uzyskaniu bezusterkowego protokolu odbioru koricowego z

terminem ptatno(ci okreslonym w ust.8.
7. Wystawienie faktur nast4pi na podstawie podpisanego przez przedstawicieli ZamawiajEcego i

Wykonawcy ,,Protokolu odbioru koricowego" bez uwag oraz kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

8. Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wplywu faktury do siedziby Zamawia.iqcego. Platnosc nastqpi
przelewem na konto wskazane na fakturze.

9. Platnosf uwaianabgdzie zazrealizowanE w dniu, w kt6rym Bank obciAZy konto Zamawiaiqcego.

s 6. WARUNKT r ZOBOW|AZANTA
1. Wykonawcao!;wiadcza,2e:

1) dysponuje niezbgdnymi materialami, sprzQtem oraz lud2mi jak r6wnie2 uprawnieniami, wiedzq i
umiejgtnoSciami gwarantujqcymi naleZyte wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszei umowy.

2) otrzymal wszelkie niezbqdne informacje dotycz4ce przedmiotu zam6wienia, a w szczeg6lnosci:
a) przedmiotu niniejszej umowy,
bJ zakresu i sposobu wykonania prac ni4 objqtych,
c) zakres przekazanej dokumentacji i udzielonych mu informacji umo2liwia sprawne, kompletne i

terminowe wykonanie prac ob.iqtych niniejsze umowa.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pra estrzeganie przepis6w prawa i zarz4dzei wladz lokalnych oraz za

wykonanie zobowiEzali w stosunku do swoich pracownik6w oraz os6b Swiadcz4cych pracQ na podstawie
innych stosunk6w prawnych, wynikaj4cych z prawa pracy lub z innych przepis6w.

3. Wykonawca zobowiazuje siq na wiasny koszt zorganizowat, zabezpieczyt, utrzymf/r'aC teren budowy
wraz z iego zapleczem i niezbqdnymi mediami oraz zapewniC warunki bezpieczeflstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania; w szczeg6lnoSci wykonaC trwale wygrodzenie, wywiesif tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp. a takze zabezpieczyt teren rob6t w taki spos6b i w takim zakresie jaki
konieczny jest dla spelnienia uzasadnionych wymagari uzytkownik6w pomieszczeri sEsiaduiqcych z
terenem rob6! miQdzy innymi w celu zapewnienia mo2liwie najmniejszej uciqzliwosci tych prac.

4. Wykonawca zobowi4zuje siq nie naruszaC porzqdku iczysto3ci poza terenem budowy.



5. Wykonawca zobowi4zany jest do gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i odpad6w powstalych
podczas rob6t wyt4cznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajqcym
zagospodarowania placu budowy.

6. Wykonawca jest zobowiEzany do wywozu gruzu i odpad6w na skladowisko komunalne na wlasny koszt, a
dow6d zaplaty za ich przyjqcie stanowif bQdzie warunek zaplaty faktur za roboty, o kt6rych mowa w g 5;
w przypadku innego ich zagospodarowania
Wykonawca przedloiy dokument Swiadczqcy o legalnym sposobie zagospodarowania (w)'wozu) gruzu i
odpad6w.

7. Wykonawca po zakoflczeniu rob6t objqtych niniejszE umow4, prz,.wr6ci na wlasny koszt co najmniej do
stanu z dnia przejqcia teren budowy oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane ich realizacje na
terenie i w pomieszczeniach sqsiadui4cych.

B. W przypadku wyst4pienia z winy Wykonawcy uszkodzef na terenie rob6t oraz na terenie przyleglym w
tym na ciEgach komunikacyjnych, drogach dojazdowych itp. Wykonawca pokryje na wlasny koszt
powstate szkody oraz przywr6ci teren do stanu nie gorszego ni2 z dnia przejqcia rob6t.

9. Wykonawca oSwiadcza, ie przed zawarciem umowy sprawdzil wszystkie warunki lokalne dotyczqce
przedmiotu zam6wienia i terenu prac i uwzglqdnil te warunki przy okreSlaniu ceny podanej w niniejszej
umowie.
10. Wykonawca zobowiEzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ponosi peinE odpowiedzialnosi prawn4 i
materialnA za kompletne, wysokiej jakoSci i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego
zgodnosi z przepisami dotyczAcymi realizacii prac, w tym w szczeg6lnoSci z przepisami BHP, ochrony
poZarowej, sanitarnymi, ochrony Srodowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami
technicznymi, a tak2e o96lnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

2) bie24cego sprzEtania dr6g wewnqtranych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdlu2 placu budowy,
zarieczyszczonej przez dzialania budowy oraz koficowego uptzatniqcia placu budowy;

3) przygotowania wszelkich Srodk6w zapobiegania wypadkom z ewentualnym montowaniem
tymczasowych rusztowari, pomost6w roboczych i innych konstrukcji zabezpieczajqcych oraz zapewnienia
Srodk6w ochrony osobistej pracownik6w;

4) prowadzenia dziennika budowy oraz do udostqpniania go osobom upowainionym, a w szczeg6lno(ci
pracownikom pafistwowego nadzoru budowlanego i innych organ6w uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepis6w na budowie;

5) organizacji praryw taki spos6b, aby dziennik budowy byi dostgpny dla os6b upowa2nionych;
6J wykonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;
7) zorganizowania i przeprowadzenia na wlasny koszt:

aJ dostarczenia dla poszczeg6lnych material6w atest6w, aprobat i dopuszczefl w przypadku ich
uprzedniego nieposiadania,

b) wszelkich pr6b i pomia16w niezbqdnych do realizacji zam6wienia,
10J wykonania wszelkich prac dla wykonania przedmiotu umowy, wraz z niezbQdnq infrastrukturE technicznE

zgodnie z dokumentacjE technicznE obowiqzuj4cymi normami iprzepisami wraz z przywr6ceniem
nalezytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszystkich potrzebnych w tym celu
koszt6w;

111 dostawy wszelkich materialow i urz4dzen oraz wszelkich material6w pomocniczych w zakresie
niezbqdnym dla zrealizowania przedmiotu umowy - w stanie nowym, kompletnym, bez wad i uszkodze6,
zgodnych z wymaganiami Zamawiaj4cego przedstawionymi w dokumentacji projektowej oraz
obowi4zujqcymi w Polsce przepisami inormamij

12) opracowania dokumentacji powykonawczej, zlozenia oryginal6w wszelkich dokument6w wymaganych
przezprawo;

131 wykonania geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej (operat pomiarowyl;
14) wykonania innych niezbqdnych czynnoSci w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy;

70. Zamawiaj4cy zobowiqzuie siq do:
1) udostQpnienia posiadanych informacji oraz dokumentacji bqdqcej w posiadaniu ZamawiajEcego -

niezbqdnych do wykonania przedmiotu umowy;
2l zapewnienia dostqpu przedstawicieli Wykonawcy do terenu prac w zakresie wystarczajEcym dla

kompletnego i zgodnego z zam6wieniem przygotowania dokumentacji projektowej;
3J wskazania punktdw poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przylqczenia, zainstalowania miernik6w i

licznik6w oraz koszty u2ycia wody i energii ponosi Wykonawca;
4) ustanowienianadzoruinwestorskiego;
5) zaplaty za wykonane prace po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.



S 7. GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji i rqkojmi na wykonane roboty budowlane

oraz zastosowane materialy i zobowi4zuje siq do usuwania wszelkich usterek i wad przez
okres 50 miesiqcy r ............. miesiqcy.

2. Terminy rqkojmi i gwarancji liczone bedE od daty Odbioru koricowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajqcy moze dochodzid roszczen z tytulu rqkojmi i gwarancji takze po uplywie termin6w

okreslonych w $7 ust. 1 i 2, jesli zglosit wadq przed uplywem tego okresu.
4. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo cesji uprawniefl wynikajqcych z gwarancji jakosci i rqkojmi za wady

na rzecz przyszlego uzytkownika. Uzytkownik ten bQdzie posiadal prawo dochodzenia uprawniefi
bezposrednio od Wykonawcy.

5. W okresie rqkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiEzuje siQ do niezwtocznego usuniQcia wad i usterek w
terminach nie dtuzszych ni2 5 dni od daty otzymania zawiadomienia pisemnego (np. przez e-mail, fax)
lub w terminie uzgodnionym na piSmie przez Strony.

6. Prace dotycz4ce usuwania wad i usterek Wykonawca wykonywat bedzie przy uwzglqdnieniu
uzasadnionych potrzeb uZytkownika, a przyst4pienie do usuwania wad i usterek oraz ich zakoflczenie
powinny byf zgloszone ZamawiajECemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piSmie.

7. Usterki nie usuniqte przez Wykonawcq w obowiEzujqcym lub ustalonym terminie mogE byt niezwlocznie
- po lvysianiu odpowiedniego zawiadomienia - zlecone do usuniqcia innej osobie przez ZamawiajEcego.
Koszt usuniqcia usterek bqdzie w tym przypadku obciq2al Wykonawcq lub zostanie potrEcony z
zatrzymanej czq:ici zabezpieczenia.

B. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku niewlasciwego u2ytkowania przedmiotu
Umowy, jednakze obowiqzek dokonania napraw tych usterek w okresie gwarancji i rqkojmi spoczywa na
Wykonawcy. Wykonanie tych napraw bqdzie odby.walo siq odplatnie, po zatwierdzeniu kosztlw pruez
Zamawiaj4cego, przy zachowaniu termin6w ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Warunki gwarancii nie mogq ograniczad lub wyi4czat uprawnieri Zamawiai4cego wynikaiEcvch z
gwarancii oraz nie mogq skutkowad powstaniem iakichkolwiek dodatkowych kosztdw po stronie
ZamawiaiQcego.

S 8. KARY UMOWNE
1, Zamawiaj4cy zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu Umowy.
2. Zamawiaj4cy taliczy kary umowne z tytulu:
1] op62nienia w wykonaniu rob6t objqtych niniejszE umowE w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w S 5 ust. 1 umo\.ry za ka2dy dzieri op6znienia,
2] op62nienia w usuwaniu wad, usterek i nieprawidlowosci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rQkojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonegow$ 5 ust. l umowyza kaZdy
dzieri op6Znienia,

3J odstApienia od umowy z przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy w wysokoSci 5% wynagrodzenia
brutto okre6lonego w 5 5 ust. l umowy,

4J braku uczestnictlva w naradach koordynacyjnych os6b wskazanych w 54 ust. 11 - niniejszej umowy w
wysokoSci 500,00 zi za ka2dorazowe niestawienie siq na naradzie,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom - w wysoko(ci ustawowych odsetek
za nieterminowE zaplatq,

6) braku zaptaty wynagrodzenia nale2nego Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wartoSci brutto zadania, w
kt6rym uczestniczy dany Podwykonawca - zaka2dorazowe naruszenie,

7J nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sE roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 0,5 0/o wartosci brutto niniejszej umowy - za
ka2dorazowe naruszenie,

B) nieprzedlo2enia poSwiadczonej za zgodnoS( z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokoSci 0,5 %o wartoSci brutto niniejszej umowy - za ka2dorazowe naruszenie,

9l braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
0,5% wartoSci brutto niniejszej umowy- za ka2dorazowe naruszenie,

10) Nie dostarczenie harmonogramu lub jego aktualizacii w ustalonym terminie - w ra,ysokoSci
0,5%0 wartoSci brutto za kaZdy dziefi op62nienia.

3. Termin op6znienia liczony bgdzie od dnia nastqpnego po upiywie terminu ustalonego na wykonanie
zobowiqzania.

4. W razie ujawnienia wad ukrytych przedmiotu umowy lub utracenia wlasciwosci techniczno-uzytkowych
niezaleinych od uzytkownika Zamawiaj4cego w okresie rqkojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiqzuje siq



dodatkowo do pokrycia ewentualnych kar wymierzanych uzytkownikowi Zamawiaj4cego przez
instytucje/sluzby ochrony Srodowiska itp. z tego tytulu.

5. Zamawiaj4cy zastrze9a sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego do wysokosci
poniesionej szkody.

6. Kary umowne Zamawiaj4cy ma prawo potrEcie z faktury/rachunku \rystawionej przez Wykonawcq.
7. leieli na skutek przekroczenia terminu realizacji poszczeg6lnych etap6w prac, b4dZ niewlasciwej jakosci

wykonania poszczeg6lnych prac, ZamawiajEcy zmuszony bqdzie posluZyf siq w miejsce Wykonawcy lub
obok Wykonawcy osobami trzecimi, w6wczas wynagrodzenie tych os6b zostanie potrEcone z
wynagrodzenia Wykonawcy.

S 9, ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. ZamawiajEcy moze odstapie od umo'V{y z przyczynnastQpujEcych:
1l w trybie art. 145 usl 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych w terminie 30 dni

od powziQcia wiadomo5ci o okoliczno3ciach powodujqcych, Ze
wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy mo2e zagrozii istotnemu
interesowi bezpieczeristwa pafistwa Iub bezpieczefistwu publicznemu,

2)

3)

4)

2.

z powodu nie rozpoczgcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcq przez okres co najmniej 2 dni
kalendarzowe bez zgody Zamawiq4cego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci,
z powodu nienaleZytego wykonania kt6rejkolwiek czqSci prac i nieprzyst4pienia do usuniqcia wad i
usterek w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia przez ZamawiajEcego,
w przypadku nierealizowania postanowief umowy oraz wykonywania prac niezgodnie z jej zapisami.

W przypadku odst4pienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca bqdzie miai prawo do
otrzymania zaplatl! za roboty wlasciwie wykonane do dnia odst4pienia i zatwierdzole przez
Zamawiaj4cego.
odstEpienie od umowy w kaidym przypadku nastQpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaZnosci.
Odstapienie od umowy powinno zawiera6 szczeg6lowe uzasadnienie.

s 10. NADZ6R I KTEROWANIE ROBOTAMT
Do koordynacji prac zwi4zanych z realizacj4 przedmiotu umo\4y ze strony Zamawiaj4cego jest:

Zamawiaj4cy powoluje inspektora nadzoru w osobach;

Ze strony Wykonawcy osobq upowaznion4 do kontakt6w z Zamawiaj4cym w sprawie realizacji
postanowieh umowy jest:
Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub ZamawiajEcego (osoby upowaznione do reprezentowania
Stron w sprawach zwi4zanych z realizacj4 zam6wienia) - nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie
wymaga zachowania formy Aneksu. W takim przypadku Strony obowi4zane sE pisemnie poinformowa6
siq wzaiemnie o zaistnialej zmianie. Wykonawca obowiqzany jest dodatkowo zlo2yi uprawnienia dla
nowych os6b, zgodne z warunkami postQpowania.

s 11. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca ma prawo dla realizacji powierzonych mu prac zatrudni6 Podwykonawc6w:
Wykonawca zamierzaj4cy zawrzed umowq o podwykonawstwo jest obowiEzany do przedlo2enia
ZamawiajEcemu projektu tej umowy;
termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze bye
dfuZszy nii 30 dni kalendarzowych od dnia dorqczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajqcych wykonanie
zleconej uslugi lub roboty budowlanejj
Zamawiaj4cy, w terminie 7 dni kalendarzowych zgtosi w formie pisemnej zastrzeienia do projektu
umowy o podwykonawstwo, dotyczEce:
niespelniania wymagari okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
terminu zaplaty wynagrodzenia dlu2szego ni2 okreslony w pkt Z;
niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezef do przedlo2onego projektu umo\4y o podwykonawstwo w
terminie okreSlonym w pkt 3 uwaza siq za akceptacjq projektu umowy prz ez Zamawiajlcego;
Wykonawca przedktada ZamawiajEcemu poSwiadczonq za zgodnoSi z oryginalem kopiq zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawatc\a;
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6) ZamawiajEcy, w terminie okre(lonym w pkt 3, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, w przypadkach o kt6rych mowa w pkt 3 lit. a) i b);

7) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedloionej umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym
w pkt 3 uwaza sig za akceptacjq umowy przezZamawiajqcego;

8) Wykonawca przedktada ZamawiajEcemu po5wiadczonE za zgodnoSC z oryginalem kopiq zawartej umowy
o podwykonawstlvo, kt6rej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
jej zawarcia, z wylqczeniem um6w o podwykonawstwo o wartosci mnieiszej niz 0,50/0 wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego oraz um6w o podwykonawstwo, kt6rych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawiai4cego w specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, jako niepodlegaj4cy niniejszemu
obowiEzkowi. Wyl4czenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy um6w o podwykonawstwo o
wartoSci wiqkszej ni2 50.000 zl;

9) w przypadku, o kt6rym mowa w pkt 8, jeZeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dlu2szy ni2 okre$lony w
pkt 2, ZamawiajEcy informuje o tym Wykonawcq i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystEpienia o zaplatg kary umownej;

10J uregulowania zawarte w pkt 1-9 stosuje siq odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo;
11) Zamawiaj4cy dokonuje bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujEcego

Podwykonawcy, kt6ry zawari zaakceptowanE przez Zamawiaj4cego umowq o podwykonawstwo w
przypadku uchylenia siq od obowiqzku zapiary przezWykonawcq;

12) wynagrodzenie, o kt6rym mowa w pkt 77, dovczy wylqcznie nale2nosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajlcego umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 roboty budowlane, Iub po
przedioieniu ZamawiajEcemu poSwiadczonej za zgod,noi(. z oryginaiem kopii umowy o
podwykonawstlvo, kt6rej przedmiotem sq dostawy lub uslugi;

13) bezpo5rednia zaplata obejmuje wytqcznie nale2ne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
Podwykonawcy;

14) przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamawiai4cy umo2liwia Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia dorQCzenia tej informacji zgioszenie pisemnych uwag dotyczEcych zasadnoSci
bezpo5redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o kt6rych mowa w pkt 11;

15] w przypadku zgloszenia uwag, o kt6rych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez ZamawiajAcego,
Zamawiajqcy moze:

al nie dokonae bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Pod\aykonawcy je2eli Wykonawca wykaZe
niezasadnosi takiej zaplaty, albo

a) zlozyt. do depozytu s4dowego kwotQ potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wEtpliwo6ci Zamawiaj4cego co do wysoko6ci naleir,ej zaplay lub podmiotu,
kt6remu platno3t siq nale2y, albo

a) dokonaC bezpoSredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy, je2eli wyka2e on zasadnoSC takiei zaplaty;
16) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy o kt6rym mowa w pkt 7L, ZanawiajEcy

potr4ca kwotQ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleZnego Wykonawcy;
17) Za prace realizowane przez Podwykonawc6w w peini odpowiada Wykonawca.
18] Strony zgodnie postanawiaja, i2 warunkiem wyplaty calego nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia bqdzie

przedstawienie przy odbiorze koicowym przez Wykonawcq oSwiadczeri wszystkich Podwykonawc6w,
stwierdzaj4cych, i2 nastEpilo wygaSniqcie wszelkich roszczeI pomiqdzy Wykonawcq a Podwykonawcami
Iub Dostawcami z tytulu zawarfych z WykonawcE um6w. W sytuacji, gdy w zwiqzku z ustalonymi przez
Wykonawcg w umowach z Podwykonawcami Iub Dostawcami terminami platnoSci przedstawienie takich
o5wiadczefl nie bgdzie mo2liwe, Wykonawca przy odbiorze kofcowym przedstawi o5wiadczenia
Podwykonawc6w i Dostawc6w wskazujqce terminy wymagalnoSci i wysokoSi poszczeg6lnych
zobowiqzaf wynikajEcych z zawartych z Podwykonawcami lub Dostawcami umOw wraz z deklaracjami,
2e zaplata wskazanych kwot spowoduje wygaSniqcie ros zczei z qt]ullu zawartych z Wykonawc4 umow.

19) W sytuacji, w kt6rej przedstawienie oSwiadczei Podwykonawc6w i Dostawc6w o wyga5niqciu wszelkich
roszczeri nie bqdzie moZliwe z przyczyn wskazanych w ustqpie poprzedzaj4cym, ZamawiajEcemu bqdzie
przyslugiwalo prawo zatrzymania kwot w wysoko5ci og6lnych zobowi4zaf Wykonawcy wzglqdem
Podwykonawc6w lub Dostawc6w do czasu ich uregulowania przez Wykonawcq. Kwoty te zostanE
zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu ptzez Wykonawcq oswiadczeri Podwykonawc6w lub
Dostawc6w o wygaSniqciu wszelkich roszczef pomiqdzy Wykonawcq, a Podwykonawcami lub
Dostawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiqzany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na
ka2dorazowe wezwanie ZamawiajEcego
o6wiadczerl wszystkich Podwykonawc6w oraz Dostawc6w o wysoko6ci roszczef wzglqdem Wykonawcy i
terminach ich wymagalnoSci.

20) Jednocze3nie Strony zgodnie postanawiajq, ii zaplata faktury b4d2 przekazanie naleZnych Wykonawcy
kwot bezposrednio Podwykonawcy lub Dostawcy zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu stanowie



bqdzie ostateczne rozliczenie pomiqdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniqcie wszelkich
roszczeil zwi4zanych z wykonlwaniem ninierszej Umowy, z wyj4tkiem roszczei gwarancyjnych i z
tytuiu rqkojmi przyslugujqcych ZamawiajEcemu.

21) Wykonawca zobowiEzany jest do zwrotu Zamawia.iEcemu kwot wynagrodzenia wyplaconych
bezpoSrednio Podwykonawcom w pelnej wysokoSci, w szczeg6lnoSci w sytuacii wystApienia przez nich
o zaplatq wynagrodzenia po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, a takze w sytuacji gdy 24danie
dotyczy wynagrodzeniaza prace, za kt6re Wykonawca otruymai juZ wynagrodzenie od Zamawiajqcego.

s 12. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowa ninieisza zawarta zostala w wyniku udzielenia zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego.
2. Zakaz\ie siq istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsze umow4 maje zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zam6wief publicznych, ustawy z dnia T lipca 1994r. Prawo budowlane, Kodeksu
Cywilnego oraz innych obowiqzujqcych przepis6w prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy bqd4 rozstrzygane polubownie na zasadzie
porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane bqdq przez
s4d wtaSciwy miejscowo dla siedziby ZamawiajEcego.

5. W razie Sdyby kt6rekolwiek z postanowiefl niniejszej umowy bylo lub mialo staC siq niewazne, waznose
catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czqici nienaruszona. W takim przypadku Strony umowy
zastEpiq niewazne postanowienie innym, niepodwaZalnym prawnie postanowieniem, kt6re mozliwie
najwierniej oddaie zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. 0dpowiednio dotyczy to
takze ewentualnych luk w umowie.

6. Umowg sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdei ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAI{CY:



Zalqcznik do umowy

Zasady Srodowiskowe

Uprzejmie informujemy, 2e w Zespole 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zostal wdro2ony i
jest utMymywany System Zarzqdzania Srodowiskowego zgodniez normq IS0 14001: 20L5 iw zwiEzkr z
tym prosimy:

1. Przestrzegad wymagari prawnych w zakresie podpisanej umowy z Zespolem opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej

2. Minimalizowa6 zu2ycie noSnik6w energii i surowc6w naturalnych podczas realizacji umowy
3. MinimalizowaC iloSC wytwarzanych odpad6w
4, Segregowac odpady i przekazywae je uprawionemu podmiotowi zgodnie z obowiqzujqcymi wymaganiami

prawnymi w tym zakresie
5. UmozliwiC Inspektorowi Dzialu Remontowo - Gospodarczego lub Asystentowi Dyrektora

d/s Techniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do postgpowania na zgodnosi z
pruyjqtymi zasadami Srodowiskowymi

Zabrania sig:
1. Wwozif na teren ZOZ jakichkolwiek odpad6w
2. SktadowaC substancje lub ich mieszaniny w spos6b mog4cy zanieczyScid: powietrze atmosferyczne, wodq i

glebq
3. Myd pojazdy na terenie ZOZ
4. Spalad odpady
5. Wylewaf substancje lub ich mieszaniny do gleby lub kanalizacii deszczowei.

W sytuacjach wEtpliwych naleiy zwraca( siq do Pelnomocnika ds
Zarzqdzania lakoiciE i Srodowiskiem (l piqtro, pok6i nr 120).

Zintegrowanego Systemu

Pruedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel ZOZ Sucha Beskidzka




