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Zal4czniknr 7

ZamawiaiEcy:
Zesp61 0pieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-37-00
FAx: (033) 872-31-1-t
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozs'rchabeskidzka.pl
REGON: 000304415, NIP 552-12-? 4-352

Pieczq6 Wykonawcy

oswtApczENrE op wyKoNAwcy w ZAKRESTE wypEr,NIEN|A oBowr4zK6w
INFORMACYINYCH PRZEWIDZIANYCH WART.13 LUB ART.14 RODO

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn:
Przebudowq pomieszczefi tV piqtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei

( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Poloiniczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629 /77 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposa2enie
oddzial6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii 0nkologicznej, Neonatologicznego oraz

Ginekologiczno - Pololnicze1o wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr
RPMP.12.01.03-12.00-1,2-031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na I ara 20L4-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania

1.2.1.3 Infrastrulftura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

O6wiadczam, 2e wypelnilem obowiEzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOI)

wobec os6b ftzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo5rednio lub poSrednio pozyskalem w celu

ubiegania siq o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postqpowaniu.x

dnia -.

1) 
rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w

zwiqzku z przetwar2aniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46/WE
(o96lne rozpozedzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

'W pzypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych ni2 bezposrednio jego dotyczecych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treSci oswiadczenia wykonawca nie sklada
(usuniecie tre6ci oswiadczenia np. pzez iego wykreslenie).
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Podpis wraz z pieczqciq osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



6a
Fundusze
Europejskle nf,, uat oPoLSr(A

Unia Europejska
Europejskl Fundusu

Rozwoju Reqion.lnego

zawarta w dniu

Zalqcznik nr 6 do SITTVZ- projekt umowy

Umowa nr ,....,. /19

............roku w.Suchej Beskidzkiej pomigdzy:

Zesp6l Opieki Zdrowotslei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
TEL: (033) 872-3r-o0
FAx: (033) A72-3t-lL
e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http//www.zozsuchabeskidzka.pl
REGON: 0003044L5, NIP : SS2-12-7 4-352
kt6rego reprezentuje:
Marek Haber - Dyrektor Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
zwanym dalej Zamawiaiqcym

FirmE
kt6rq reprezentuje:

zwanq dalej Wykonawcq.

W wyniku rozstrzygniQcia postQpowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. zDz,
U.z20L9 r.po2.1843) zostaje zawarta umowa nastqpujAcej tresci:

s 1. ZAKRES UMOWY
Na podstawie niniejszei umowy Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonania na rzeczZamawiajqcego rob6t
budowlanych polegajqcych na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.:

PEebudowa pomieszczef Iv piQtra Szpitala w Suchei Beskidzkiei
( Oddzial Neonatologiczny, Ginekologiczno-Polozniczy wraz z Blokiem Porodowym)

roboty dodatkowe
w ramach Proiektu o numerze RPMP.12.0L.03-72-0629/ 17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja
i wyposaienie oddziat6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Polo2niczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w
postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03 -12.00-72-037 /77 ogloszonym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztlva Matopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1
Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu
subregionalnym - SPR

1. Przedmiot zam6wienia zostanie wykonany zgodnie z warunkami przeprowadzonego postqpowania
przetargowego, obowiEzujqcymi przepisami, najnowszE wiedzE technicznq, polskimi normami, przy
doloZeniu nalezytej starannoSci oraz pod nadzorem os6b posiadajqcych wla6ciwe uprawnienia.

2. Szczeg6lowy zakres zam6wienia okre6la oferta Wykonawcy oraz postanowienia ninieiszej umowy.

S 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.. Wykonawca zobowiEzuje siq wykonaf przedmiot umowy okreSlony w $ 1 sukcesylvnie w terminie do 14

dni od terminu wyznaczonego przez GW.

2. Przekazanie terenu rob6t Wykonawcy nastEpi wterminiedo 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca obowiqzany jest uzgodni( Harmonogram wykonania rob6t z Zamawiaiqcym w dniu

podpisania umowy.
4. W zwiqzku, i2 przedmiotem zamdwienia sE roboty dodatkowe, ZamawiajEcy wymaga, aby Wykonawca

podpisal protok6t wsp6tpracy z obecnym wykonawc4, dostosowai sw6j harmonogram do harmonogramu
rob6t gl6wnych oraz uwzglqdnil wymagania GW co do wsp6lpracy w realizacji rob6t.

5. Dokumentem potwierdzajqcym przyjgcie pruezZamawiajqcego wykonania przedmiotu umowy
bgdzie koricowy protok6l odbioru podpisany przez ZamawiajEcego oraz przez Wykonawcq wraz



kompletem dokument6w odbiorowych.

s 3. oDBroRY ROB6T
1. Zamawiaiqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu zam6wienia w dniu zakoficzenia prac.
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonl'wania prac w trakcie ich prowadzenia.
3. leieli w toku czynno6ci odbioru zostane stwierdzone wady nadajqce siq do usuniQcia, to ZamawiajEcy

moZe odm6wi6 odbioru do czasu ich usuniqcia.
4. Strony postanawiajq, ii z czynnoici odbioru bqdzie spisany protok6l zawieraj4cy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tei terminy wyznaczone na usuniqcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. W przypadku usuniqcia stlvierdzonych wad, Wykonawca zobowi4zany iest do zawiadomienia Inspektora

Nadzoru Zamawiajqcego celem odbioru ich wykonania.
6. Zamawiajqcy moze podjai decyzjq o przerwaniu czynnosci odbioru, je6li w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie takich wad, kt6re uniemoiliwiajq uZltkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, ai do czasu usuniqcia tych wad.

s 4. PRAWA I OBOWTAZKT STRON
1. Wszystkie prace objQte umowE winny byd wykonywane z nalez,tq starannoSciE, zgodnie z tre6ciq umowy,

przepisami BHP, dokumentacjE technicznq, oczekiwaniami oraz wytycznymi Zamawiajqcego. W
przypadku stosowania metod nietypowych technologia wykonania rob6t wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajqcego, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z pelnej odpowiedzialnosci za
wykonywane roboty, chyba 2e technologiQ wprowadzil Zamawiaj4cy, a Wykonawca zastrzeg+ na pismie
mo2liwo5i wynikajqcych z niej wad.

2. Wykonawca bqdzie calkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materialy i urzqdzenia, ai do
odbioru koricowego przezZamawiajqcego i powinien zapewni6 na sw6j koszt ich ochronQ.

3. Wszelkie materiaiy stosowane przez Wykonawcq muszq odpowiadai wymaganiom ZamawiajAcego w
zakresie rodzaju i standardu oraz spelniat wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest zobowi4zany okazai i przekazad Zamawiajqcemu dla
material6w podlegajqcych wbudowaniu: atesty, certyfikaty zgodnosci z Polskq Normq przenoszEcE normy
europeiskie lub aprobaty techniczne. Wykonawca przed zastosowaniem material6w zobowiEzany jest
przekazae Zamawiajqcemu karty materialowe celem ich zatwierdzenia.

4. Wykonawca moie do realizacji powierzonych mu prac zatrudnii Podwykonawc6w, uzyskujEc uprzednio
kaZdorazowo pisemnq zgodQ Zamawiajqcego, zgodnie z zasadami opisanymi w S13 niniejszej umowy.

5. Wykonawca odpowiada w petni w catym okresie realizacji umowy za bezpieczeristlvo wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

6. Wykonawca oswiadcza, ie zapoznal siQ z ryzykiem zwi4zanym z realizacj4 rob6t, kt6re wykonywae bqdE
jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiajqcego z wszelkiej odpowiedzialno6ci za wypadki przy
pracy, kt6rym mog4 ulec pracownicy Wykonawcy, chyba 2e wypadek zostal spowodowany z winy
Zamawiajecego.

7. Wykonawca zobowi4zuje siq r6wnie2 dzialat zgodnie z wszelkimi obowiqzujecymi w Polsce przepisami
prawa oraz zzaleceniami ZamawiajEcego w zakresie bezpieczefistlva pracy.

8. Wykonawca przyjmuje wszelkq odpowiedzialno6t za ka2dego rodzaju wypadek, kt6ry wydarzy siq
podczas i w wyniku rob6t mu powierzonych, ponoszEc calkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie
przepis6w bezpieczeistwa pracy odnotowanych po kontrolach inspektor6w Pafistwowej Inspekcji Pracy.

9. Strony umowy zgodnie ustalajq, i2 Zamawiajqcy ma prawo do ciqglego sprawdzania stanu realizacji
niniejszej umowy oraz w kaidym momencie za2qdai wglqdu w dokumenty budowy lub zai4dat ich
przedstawienia.

10. Zamawiajqcy w ka2dym czasie ma prawo dokony'wania pr6b i badaf oraz kontroli przebiegu prac
zar6wno w zakresie jakosci ich wykonania, jak i terminowej realizacji, a takZe powol,'wai bieglego lub
rzeczoznawcg celem zweryfikowania poprawno6ci wykonl'wania umowy. W przypadku, gdy
przeprowadzenie pr6b i badaf lub opinia biegiego lub rzeczoznawcy potwierdzi nienaleiyte
wykonywanie umowy przez Wykonawcq pokryje on koszty przeprowadzonych pr6b i badari lub opinii
bieglego lub rzeczoznawcy.

11. Strony sq zobowiqzane do uczestnictwa w cyklicznych naradach organizowanych w biurze budowy oraz
informowania sig o postQpie wykonyr,vanych prac, uzgadniania programu prac itp. Termin pierwszej
narady zostanie ustalony przez Wykonawcq i Zamawiajqcego podczas przekazania terenu rob6t. Za
organizaciQ narad odpowiada wykonawca. Do uczestnictwa w naradach ze strony wykonawcy
zobowiEzany jest Kierownik budowy, Kierownicy rob6t.
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13.

Prace objqte umowE wykon,'wane bQd4 w Budynku bgdqcym obiektem czynnym /eksploatowanym przy
uwzglqdnieniu nastqpujEcych zasad:
prace uciEzliwe (np. powodujqce halas, uniemo2liwia j4ce uz,tkowanie pomieszczeri nieobjqtych
remontem) powinny byt realizowane w uzgodnieniu z Zamawiajqcym;
Wykonawca obowi4zany jest do takiego prowadzenia prac, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniaf
pracq os6b w budynku;
miejsce skladowania material6w niezbqdnych do prowadzenia prac budowlanych musi by6 uzgodnione z
Zamawiajqcym;
w przypadku korzystania z ci4g6w komunikacyjnych Wykonawca zobowiqzany jest do codziennego
usuwania zabrudzeri wynikajEcych z prowadzonych rob6t;
ZamawiajEcy wskaZe punkty poboru wody i energii elektrycznej. Koszt zuZltych medi6w ponosi
Wykonawca.

S 5. WYNAGRODZENIE
1. PrzewidnvanE / wstqpnq - wysokoSd wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za zrealizowany

przedmiot zam6wienia - uwzglqdniajqcy wszystkie skladniki okreSlone w niniejszej umowie ustala siQ na
lEcznE kwotq:
netto: zl
stawka podatku VAT:................................

brutto:..,,..,...,..,.....--....,............................... zl

2. Wynagrodzenie lqczne okreSlone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikajEcym z
kosztorysu ofertowego stanowiEcego zai4cznik do umowy i odpowiada zakresowi rob6t (wykonanemu
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporzqdzeniami
wykonawczymi, obowiEzujEcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)
opisanemu w S 1 niniejszej Umowy.

3. 0stateczna wysokoSi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zam6wienia - bqdzie okre5lona w oparciu
o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajqcy z dokonanych i potlvierdzonych przez lnspektora
Nadzoru obmiar6w powykonawczych rob6t oraz sporzEdzonych na ich podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych kosztorys6w powykonawczych.

4. Ostateczna warto6d wykonanych rob6t nie moZe przekroczye kwory wskazanej w $5 ust. 1.

5. Ceny jednostkowe rob6t uzyte przez Wykonawcq w kosztorysie ofertowym pozostajE niezmienne przez
caly okres realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawialqcy przewiduje jednq platno5i po uzyskaniu bezusterkowego protokolu odbioru kofcowego z

terminem platnoSci okreslonym w ust.8.
7. Wystawienie faktur nastqpi na podstawie podpisanego przez przedstawicieli ZamawiajEcego i

Wykonawcy ,,Protokolu odbioru koicowego" bez uwag oraz kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Inspelitora Nadzoru.

8. Termin platnoSci faktury: do 60 dni od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajqcego. Platnost nastEpi
przelewem na konto wskazane na fakturze.

9. Platno6i uwaLanabgdzie za zrealizowanq w dniu, w kt6rym Bank obci42y konto Zamawiaj4cego.

5 6. WARUNKT r ZOBOWTAZANTA
1. Wykonawcao6wiadcza,2e:

1) dysponuje niezbqdnymi materialami, sprzQtem oraz ludZmi jak r6wnie2 uprawnieniami, wiedz4 i
umieiQtno6ciami gwarantujqcymi nalezyte wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2J otrzymal wszelkie niezbqdne informacje dotyczEce przedmiotu zam6wienia, a w szczeg6lnoSci:

a) przedmiotu niniejszej umowy,
b) zakresu i sposobu wykonania prac niq objgtych,
c) zakres przekazanej dokumentacji i udzielonych mu informacii um02liwia sprawne, kompletne i

terminowe wykonanie prac objqtych niniejsz4 umowq.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeslrzegatie przepis6w prawa i zaruEdzefi wladz lokalnych oraz za

wykonanie zobowiEzari w stosunku do swoich pracownik6w oraz os6b Swiadcz4cych pracq na podstawie
innych stosunk6w prawnych, wynikajqcych z prawa pracy lub z innych przepis6w.

3. Wykonawca zobowiEzuje siq na wlasny koszt zorganizowai, zabezpieczy(. utrzymywai teren budowy
wraz z jego zapleczem i niezbqdnymi mediami oraz zapewni6 warunki bezpieczefistwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatirwania; w szczeg6lnoSci wykonai trwale wygrodzenie, w).wiesii tablice
ostrzegawcze i informacyjne itp. a takie zabezpieczye. teren rob6t w taki spos6b i w takim zakresie jaki



konieczny jest dla spelnienia uzasadnionych wymagai u2ytkownik6w pomieszczeh sqsiadujqcych z
terenem rob6t, miqdzy innymi w celu zapewnienia mo2liwie najmniejszej uciqzliwoSci tych prac.

4. Wykonawca zobowiqzuje siq nie naruszaf porz4dku i czysto6ci poza terenem budowy.
5. Wykonawca zobowiEzany jest do gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu i odpad6w powstalych

podczas rob6t wylqcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawia)qcym
zagospodarowania placu budowy.

6. Wykonawca jest zobowiEzany do wywozu gruzu i odpad6w na skladowisko komunalne na wiasny koszt, a
dow6d zaplaq za ich przyjQcie stanowi6 bqdzie warunek zaplaty faktur za roboty, o kt6rych mowa w $ 5;
w przypadku innego ich zagospodarowania
Wykonawca pruedioLy dokument Swiadczqcy o legalnym sposobie zagospodarowania (uywozu) gruzu i
odpad6w.

7. Wykonawca po zakofczeniu rob6t objqtych niniejszE umowE, przlrwr6ci na wlasny koszt co najmniej do
stanu z dnia przejQcia teren budowy oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane ich realizacj4 na
terenie i w pomieszczeniach sqsiaduj4cych.

8. W przypadku wyst4pienia z winy Wykonawcy uszkodzef na terenie rob6t oraz na terenie przyleglym w
tym na ci4gach komunikacyjnych, drogach dojazdowych itp. Wykonawca pokryje na wlasny koszt
powstale szkody oraz przywr6ci teren do stanu nie gorszego ni2 z dnia przejqcia rob6t.

9. Wykonawca o6wiadcza, ze przed zawarciem umowy sprawdzil wszystkie warunki lokalne dotycz4ce
przedmiotu zam6wienia i terenu prac i uwzglqdnil te warunki przy okre6laniu ceny podanej w niniejszej
umowie.
10. Wykonawca zobowi4zany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i ponosi pelnq odpowiedzialnos. prawnq i
materialnq za kompletne, wysokiej jako6ci i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego
zgodnosi z przepisami dotyczEcymi 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;

2J bie24cego sprzqtania dr6g wewnqtrznych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdlu2 placu budowy,
zani,eczyszczonej przez dzialania budowy oraz koficowego uprzEtniqcia placu budoulr;

3l przygotowania wszelkich Srodk6w zapobiegania wypadkom z ewentualnym montowaniem
tymczasowych rusztowan, pomost6w roboczych i innych konstrukcji zabezpieczaj4cych oraz zapewnienia
Srodk6w ochrony osobistej pracownik6w;

4) prowadzenia dziennika budowy oraz do udostqpniania go osobom upowainionym, a w szczeg6lno6ci
pracownikom paistwowego nadzoru budowlanego i innych organ6w uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepis6w na budowie;

5) organizacji pracy w taki spos6b, aby dziennik budowy byl dostqpny dla os6b upowa2nionych;
6) wykonania wszelkich innych prac i czynno6ci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;
7) zorganizowania i przeprowadzenia na wtasny koszt:

a) dostarczenia dla poszczeg6lnych materiai6w atest6w, aprobat i dopuszczeri w przypadku ich
uprzedniego nieposiadania,

b) wszelkich pr6b i pomiar6w niezbgdnych do realizacji zam6wienia,
10) wykonania wszelkich prac dla wykonania przedmiotu umowy, wraz z niezbqdn4 infrastrukturq technicznq

zgodnie z dokumentacjq technicznE obowi4zujEcymi normami i przepisami wraz z przywr6ceniem
naleiytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszystkich potrzebnych w tym celu
koszt6w;

11) dostawy wszelkich materiat6w i urz4dzeri oraz wszelkich materiai6w pomocniczych w zakresie
niezbQdnym dla zrealizowania przedmiotu umowy - w stanie nowym, kompletnym, bez wad i uszkodzeri,
zgodnych z wymaganiami Zamawiajqcego przedstawionymi w dokumentacji projekowej oraz
obowiqzujEcymi w Polsce przepisami i normami:

12) opracowania dokumentacji powykonawczej, zloZenia oryginal6w wszelkich dokument6w \4ymaganych
przez prawo;

131 wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat pomiarowy);
14) wykonania innych niezbgdnych czynnoSci w celu wlaSciwego wykonania przedmiotu umowy;

70. ZamawiajEcy zobowi4zuje siq do:
1) udostqpnienia posiadanych informacji oraz dokumentacji bqdqcej w posiadaniu Zamawiaj4cego -

niezbqdnych do wykonania przedmiotu umo\4/yj
2] zapewnienia dostqpu przedstawicieli Wykonawcy do terenu prac w zakresie wystarczajEcym dla

kompletnego i zgodnego z zam6wieniem przygotowania dokumentacji projekowei;
3l wskazania punkt6w poboru energii elektrycznej i wody. Koszty p rzylqczenia, zainstalowania miernik6w i

licznik6w oraz koszty uiycia wody i energii ponosi Wykonawca;



S 7, GWARANCIA I REKOIMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu gwarancji i rqkojmi na wykonane roboty budowlane

oraz zastosowane materialy i zobowiqzuje siq do usuwania wszelkich usterek i wad przez
okres 36 miesiqcy + ............. miesiecy.

2. Terminy rqkojmi i gwarancji liczone b€dE od daty Odbioru koricowego przedmiotu umowy.
3. ZamawiajEcy mo2e dochodzii roszczeh z Rtulu rgkojmi i gwarancji takZe po upl]'wie termin6w

okreSlonych w $7 ust. 1 i 2, je6li zglosil wadq przed uplywem tego okresu.
4. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo cesji uprawnieh wynikajqcych z gwarancii jakosci i rgkojmi za wady

la rzecz przysztego uZytkownika. Uiytkownik ten bgdzie posiadal prawo dochodzenia uprawnief
bezpoSrednio od Wykonawcy.

5. W okresie rqkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiqzuje siq do niezwlocznego usunigcia wad i usterek w
terminach nie dlu2szych ni2 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (np- przez e-mail, fax)
lub w terminie uzgodnionym na pi6mie przez Strony.

6. Prace dotyczEce usuwania wad i usterek Wykonawca wykony.wad bqdzie przy uwzglqdnieniu
uzasadnionych potrzeb uiytkownika, a przystqpienie do usuwania wad i usterek oraz ich zakoiczenie
powinny by6 zgtoszone Zamawiaj4cemu z odpowiednim wyprzedzeniem na pi6mie.

7. Usterki nie usuniQte przez Wykonawcq w obowiEzujqcym lub ustalonym terminie mogE bye niezwtocznie
- po wyslaniu odpowiedniego zawiadomienia - zlecone do usunigcia innej osobie przez ZamawiajEcego.
Koszt usuniQcia usterek bqdzie w tym przypadku obci42al Wykonawcq lub zostanie potr4cony z
zatrzymanej czq6ci zabezpieczenia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wlmiku niewlasciwego uZytkowania przedmiotu
Umowy, jednak2e obowiqzek dokonania napraw tych usterek w okresie gwarancji i rqkojmi spoczywa na
Wykonawcy. Wykonanie tych napraw bqdzie odbywato siQ odplatnie, po zatwierdzeniu kosztbw przez
ZamawiajEcego, przy zachowaniu termin6w ustalonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

9. Warunki gwarancii nie mogq ogfaniczat lub wylaczat uprawnieri Zamawlarqcego w)mikaiqcych z
gwarancji oraz nie mo94 skutkowa6 nowstaniem iakichkolwiek dodatkowych koszt6w po sEonie
Zamawiaiacego.

5 8. KARY UMOWNE
1. Zamawiaj4cy zaslrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienale2yte wykonanie

przedmiotu Umowy.
2. Zamawiajqcy naliczy kary umowne z gltulu:
1) op62nienia w wykonaniu rob6t obiqtych niniejsz4 umowq w wysokosci 0,50/0 wynagrodzenia brutto

okre5lonego w $ 5 ust. 1 umowy za ka2dy dzief op62nienia,
2) op62nienia w usuwaniu wad, usterek i nieprawidlowoSci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rqkojmi i gwarancji - w wysoko6ci 0,570 wynagrodzenia brutto okre6lonego w $ 5 ust. l umowyza kaZdy
dzieri op62nienia,

3) odstqpienia od umowy z przyczyt le2qcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 50/o wynagrodzenia
brutto okreSlonego w S 5 ust. l umowy,

4) braku uczestnictlva w naradach koordynacyjnych os6b wskazanych w 54 ust. 11 - ninieiszej umowy w
wysokoSci 500,00 zl zakaLdorazowe niestawienie siq na naradzie,

5) nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom - w wysokoSci ustawowych odsetek
za nieterminowE zaplatq,

6) braku zaplaty wynagrodzenia nale2nego Podwykonawcom - w wysokosci 0,50/o wartoSci brutto zadania, w
kt6rym uczestniczy dany Podwykonawca - zakaidorazowe naruszenie,

7) nieprzedlo2enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq roboty
budowlane lub projelcu iej zmiany - w wysokosci 0,5 7o warto6ci brutto niniejszej umowy - za
kaidorazowe naruszenie,

8) nieprzedto2enia po5wiadczonej za zgodnoSi z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokoSci 0,5 0/o wartosci brutto niniejszej umowy - za ka2dorazowe naruszenie,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplary - w wysokosci
0,50lo warto6ci brutto niniejszej umowy- za kaidorazowe naruszenie,

10) Nie dostarczenie harmonogramu lub jego aktualizacji w ustalonym terminie - w wysoko3ci
0,50lo wartosci brutto za ka2dy dzieli op62nienia.

4) ustanowienianadzoruinwestorskiego;
5) zaplaty za wykonane prace po ich zatwierdzeniu przezZamawiajqcego.



3. Termin op62nienia liczony bqdzie od dnia nastqpnego po uplyrvie terminu ustalonego na wykonanie
zobowiEzania.

4. W razie ujawnienia wad ukrytych przedmiotu umowy lub utracenia wlasciwosci techniczno-uZ),tkowych
niezale2nych od uZytkownika Zamawiaj4cego w okresie rqkojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiEzuje siq
dodatkowo do pokrycia ewentualnych kar wymierzanych uiytkownikowi ZamawiajEcego pruez
instytucje/slu2by ochrony Srodowiska itp. z tego grtulu.

5. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego do wysokoici
poniesionei szkody.

6. Kary umowne Zamawiajqcy ma prawo potrEcii z faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcg.
7. ]eieli na skutek przekroczenia terminu realizacji poszczeg6lnych etap6w prac, b4di niewlaSciwej jakoSci

wykonania poszczeg6lnych prac, Zamawiaj4cy zmuszony bgdzie poslu2y6 siQ w miejsce Wykonawcy lub
obok Wykonawcy osobami trzecimi, w6wczas wynagrodzenie tych os6b zostanie potrEcone z

wyna grodzenia Wykonawcy.

s 9. oDsTAPrENrE OD UMOWY
1. ZamawiajEcy moZe odst4pi6 od umo'./{., z przyczyn nastqpujEcych:
1) w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zam6wief publicznych w terminie 30 dni

powodujqcych, ie
mo2na bylo przewidzie(

moie zagrozii istotnemu

2)

3)

4)

2.

od powziQcia wiadomo6ci o okoliczno6ciach
wykonanie umowy nie leiy w interesie publicznym, czego nie
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
interesowi bezpieczeflstwa parlstwa Iub bezpieczeistwu publicznemu,

z powodu nie rozpoczqcia lub zawieszenia ptac pruez Wykonawcq przez okres co najmniej 2 dni
kalendarzowe bez zgody Zamawiajqcego wyra2onej w formie pisemnej pod rygorem niewaino6ci,
z powodu nienale2ytego wykonania kt6rejkolwiek czqsci prac i nieprzystqpienia do usuniqcia wad i
usterek w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia przezZamawiajqcego,
w przypadku nierealizowania postanowieri umowy oraz wykony.wania prac niezgodnie z jej zapisami.

3

W przypadku odstapienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca bqdzie mial prawo do
otrzymania zaplaq za roboty wlasciwie wykonane do dnia odstqpienia i zatwierdzone przez
Zamawiajqcego.
odstqpienie od umowy w ka2dym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
0dstqpienie od umowy powinno zawiera6 szczeg6lowe uzasadnienie.

5 10. NADZ6R I KIEROWANTE ROBOTAMI
1. Do koordynacji prac zwiEzanych z realizacjqprzedmiotu umowy ze strony Zamawiai4cego iest:

mgr in2. Monika Kubasiak
2. Zamawiaj4cy powoluje inspektora nadzoru w osobach:

mgr in2. Krzysztof Szczgch
3. Ze strony Wykonawcy osobq upowa2nionq do kontakt6w z Zamawiajqcym w sprawie realizacji

postanowiei umowy jest:,..,..........................

4. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiaiqcego (osoby upowainione do reprezentowania
Stron w sprawach zv,n4zanych z rcalizacjE zam6wienia) - nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie
wymaga zachowania formy Aneksu. W takim przypadku Strony obowiqzane sE pisemnie poinformowat
siq wzajemnie o zaistnialej zmianie. Wykonawca obowiqzany jest dodatkowo zlo2y6 uprawnienia dla
nowych os6b, zgodne z warunkami postgpowania.

s 11. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca ma prawo dla realizacji powierzonych mu prac zatrudnii Podwykonawc6w:

1) Wykonawca zamierzajqcy zawrzei umowq o podwykonawstlvo jest obowiqzany do przedlo2enia
ZamawiajEcemu projektu tej umowy;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstlvo nie moie bye
dltlszy nii 30 dni kalendarzowych od dnia dorqczenia Wykonawcy faktury, potwierdzaj4cych wykonanie
zleconej uslugi lub roboty budowlanej;

3) ZamawiaiEcy, w terminie 7 dni kalendarzowych zgtosi w formie pisemnej zastrze2enia do projektu
umowy o podwykonawst!vo, dotyczEcel

a) niespetniania wymagari okreSlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,
b) terminu zaplaty wynagrodzenia dlu2szego ni2 okreslony w pkt 2;



4) niezgloszenie w formie pisemnei zastrze2efi do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt 3 uwaia siq za akceptacjQ projektu umowy prz ez Zamawiaj4cegoi

5) Wykonawca przedklada ZamawiajEcemu po6wiadczonq za zgodnoi;(. z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia iej zawarcia;

6) Zamawiajqcy, w terminie okreSlonym w pkt 3, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umovyy o
podwykonawstwo, w przypadkach o kt6rych mowa w pkt 3 lit. a) i b);

7) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlo2onej umowy o podwykonawstwo w terminie okre6lonym
w pkt 3 uwaza siq za akceptacjq umowy przezzamawiajEcegoi

8) Wykonawca przedklada Zamawiajqcemu poSwiadczon4 za zgodnoit z oryginalem kopiq zawartej umowy
o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq dostawy lub usiugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
iei zawarcia, z wyleczeniem um6w o podwykonawstlvo o wartosci mniejszej niz 0,50lo wartosci umowy w
sprawie zam6wienia publicznego oraz um6w o podwykonawstwo, kt6rych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawi,aiqcego w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, jako niepodlegajqcy niniejszemu
obowi4zkowi. Wylqczenie, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy um6w o podwykonawstvvo o
wartoSci wiqkszej nii 50.000 zl;

9) w przypadku, o kt6rym mowa w pkt 8, jeieli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluiszy ni2 okre6lony w
pkt 2, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawcq i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tei umowy pod
rygorem wystqpienia o zaplatQ kary umownej;

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

Podwykonawcy, kt6ry zawari zaakceptowanE przez Zamawiajqcego umowQ o podwykonawstwo w
przypadku uchylenia sig od obowiqzku zaplaty przez Wykonawcq;

12) wynagrodzenie, o kt6rym mowa w pkt 11, dotyczy wyl4cznie nale2nosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajqcego umowy o podwykonawstlvo, kt6rej przedmiotem sE roboty budowlane, lub po
przedlo2eniu ZamawiajEcemu po3wiadczonej za zgodnoit z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sq dostawy lub uslugi;

13J bezpoSrednia zaplata obejmuje wylqcznie nale2ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale2nych
Podwykonawcy;

14) przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty ZamawiajEcy umoiliwia Wykonawcy w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji zgloszenie pisemnych uwag dotyczqcych zasadnoSci
bezpo6redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o kt6rych mowa w pkt 11;

15) w przypadku zgtoszenia uwag, o kt6rych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez ZamawiajEce1o,
ZamawiajEcy moZe:

al nie dokonai bezpo6redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy je2eli Wykonawca wyka2e
niezasadnosa takiej zaptaty, albo

a) zlo2yd do depozytu sqdowego kwotQ potrzebnE na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wEtpliwosci Zamawiajqcego co do wysokosci naleZnej zaplaty lub podmiotu,
kt6remu platno5i siq naleZy, albo

a) dokonai bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeieli wykaZe on zasadnoSi takiej zaplaty;
16) w przypadku dokonania bezpo(redniej zaplaty Podwykonawcy o kt6rym mowa w pkt 1.1, ZamawiajEcy

potrEca kwotQ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego Wykonawcy;
77) Za prace realizowane przez Podwykonawc6w w petni odpowiada Wykonawca.
18] Strony zgodnie postanawiajq, iZ warunkiem wyplaty calego nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia bqdzie

przedstawienie przy odbiorze kofcowym przez Wykonawcq oSwiadczei wszystkich Podwykonawc6w,
stwierdzaj4cych, iZ nastEpilo wygaSniqcie wszelkich roszczei pomigdzy Wykonawc4 a Podwykonawcami
lub Dostawcami z Rtulu zawartych z Wykonawcq um6w. W sytuacji, gdy w zwiEzku z ustalonymi przez
Wykonawcq w umowach z Podwykonawcami lub Dostawcami terminami platnoSci przedstawienie takich
oSwiadczef nie bgdzie moiliwe, Wykonawca pruy odbiorze kofcowym przedstawi oswiadczenia
Podwykonawc6w i Dostawc6w wskazujqce terminy wymagalnoSci i wysokoSi poszczeg6lnych
zobowiEzah wynikajqcych z zawarlych z Podwykonawcami lub Dostawcami um6w wraz z deklaracjami,
2e zaplata wskazanych kwot spowoduje wyga(nigcie ro szczefi z tytr+u zawartych z Wykonawc4 um6w.

19) W sltuacji, w kt6rej przedstawienie oiwiadczef Podwykonawc6w i Dostawc6w o wygaSniQciu wszelkich
roszczei nie bqdzie mo2liwe z przyczyn wskazanych w ustQpie poprzedzajqcym, Zamawiajqcemu bqdzie
przyslugiwalo prawo zatrzymania kwot w wysokoSci og6lnych zobowiqzari Wykonawcy wzglgdem
Podwykonawc6w lub Dostawc6w do czasu ich uregulowania przez Wykonawcg. Kwoty te zostan4
zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez Wykonawcq oSwiadczeri Podwykonawc6w lub
Dostawc6w o wyga5niqciu wszelkich roszczefi pomigdzy Wykonawcq, a Podwykonawcami lub
Dostawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiqzany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na
ka2dorazowe wezwanie Zamawiajqcego



oSwiadczeri wszystkich Podwykonawc6w oraz Dostawc6w o wysokoSci roszczef wzglqdem Wykonawcy i
terminach ich wymagalno6ci.

20) )ednoczesnie Strony zgodnie postanawiai4, ii zaplata faktury b4di przekazanie naleinych Wykonawcy
kwot bezpo6rednio Podwykonawcy lub Dostawcy zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu stanowia
bqdzie ostateczne rozliczenie pomiqdzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasniqcie wszelkich
roszczei zwiqzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjEtkiem roszczei gwarancyjnych i z
q ulu rQkojmi przyslugujqcych ZamawiajEcemu.

21) Wykonawca zobowiqzany jest do zwrotu Zamawiaj4cemu kwot wynagrodzenia wyplaconych
bezpoirednio Podwykonawcom w pelnej wysokoSci, w szczeg6lnoSci w sltuacji wyst4pienia przez nich
o zaplatQ wynagrodzenia po ostateczn)'rn rozliczeniu niniejszej umowy, a takZe w sytuacji gdy 24danie
dotyczy wynagro d zenia za prace, za kt6re Wykonawca otrzymal juZ wynagrodzenie od Zamawiajqcego.

s 12. POSTANOWTENTA KOTtCOWE
1. Umowa niniejsza zawarta zostata w wyniku udzielenia zam6wienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego.
2. Zakazqe siQ istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq majE zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 srycznia

2004 roku Prawo zam6wiei publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Kodeksu
Cywilnego oraz innych obowiqzujEcych przepis6w prawa.

4. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy bQdE rozstrzygane polubownie na zasadzie
porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane bqdq przez
s4d wla6ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiarqcego.

5. W razie gdyby k6rekolwiek z postanowief niniejszej umowy bylo lub mialo stai siq niewa2ne, waino66
calej umowy pozostaje przez to w pozostalej czq6ci nienaruszona. W takim przypadku Strony umowy
zastEpiE niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, kt6re mo2liwie
najwierniei oddaje zamierzony cel gospodarczy niewa2nego postanowienia. 0dpowiednio dotyczy to
takZe ewentualnych luk w umowie.

6. Umowq sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka2dej ze Stron.

ZAMAWIAI.{CY:WYKONAWCA:



Zatqcznik do umowy

Zasady Srodowiskowe

Uprzejmie informujemy, Ze w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zostal wdrozony i

iest utrzymywany System Zarzqdzania Srodowiskowego zgodnie z normq IS0 14 001: 2015iwzwiEzkuz
tym prosimy:

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

2. Minimalizowai zu2ycie noSnik6w energii i surowc6w naturalnych podczas realizacji umowy
3. Minimalizowad iloSt wytwarzanych odpad6w
4. Segregowat odpady i przekazywa6 je uprawionemu podmiotowi zgodnie z obowiqzujEcymi wymaganiami

prawnymi w tym zakresie
5. Umoiliwi6 Inspektorowi Dzialu Remontowo - Gospodarczego lub Asystentowi Dyrektora

d/s Techniczno - Eksploatacyjnych przeprowadzenie kontroli co do postQpowania na zgodnosd z
przyjQtymi zasadami Srodowiskowymi

Zabrania siq:
1. Wwozii na teren Z0Z jakichkolwiek odpad6w
2. SkladowaC substancje lub ich mieszaniny w spos6b mogqcy zanieczySci6: powietrze atmosferyczne, wodq i

glebg
3. Myt pojazdy na terenieZOZ
4. Spalad odpady
5. Wylewai substancje lub ich mieszaniny do gleby lub kanalizacji deszczowej.

W sytuacjach wqtpliwych nale2y zwracai sig do Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania lakoSciq i Srodowiskiem (l pigtro, pok6j nr 120).

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Z0Z Sucha Beskidzka




