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UMOWA

Dostawa i montaż sprzętu .c habl l itacyjnego n a bazę 7ab i€gową

zalvarta w Polańczykuwdniu '''...''' ''. ''' '''''' '''.. ', pomjędZy
Niepubliczny zaklad opiekj Zdrowotnej slnalorium UzdrowŃkowe 'P]on spćłka 2
ograniczoną odpowiedzialnoścją, z siedzibą w 38 610 Po]ańczyk, ul. zdrojowa 32, NlP:
6881233255,reprezentowanąpŻeZ: Jan'vIazurrk- Prezeszarządu
zwaną da]€j Żańawiającym,

reprezentowanyn prTez

zwaw m dalei',wykonow.ą "

zwany.li dale j ła.zn je,,slf ondni"

w \|yniku wyboru oElly wykrnow.y w pastępawanfu afertowń prcwad,rnln
zqÓdĄk z obawiąztjącą zosallą kankulencyjnÓści . w opaf.iL o wyElczne w zakresie
k\|dlifikawalt1aści lvydarkó\| w ronoĆh Eulopeiskieqo Iunduszu RÓzwÓju Re!iana]nego,
Etopekkje!Ó Fundusz| sPałecz1ega or0z Fuh.luszu spójnrści na |dta 20142a20'
w stosunku do zamów]eń, do których.ie stosuje sję ustawy Prlwo Żauówień

s1.

Wykonlwń zobow!ązuje się do dostarczen]a ńa rzccŻ zamawjającego spżętL
reh.bjLitacyjn*o |' bazę zabicgolYJ, ZgodniĆ zofetą Wykonawcx sbnowią.ą załą.znik

Do obowlązków Wykonawcy objętych przedmiotową uńoL!ą
nontaż spżętu rehabilita.yj]rego w foic]scu wskazan'm p.zez
on. pr, /.!.er^ f.ronp' /.'dlr.r!"Bo n -,ke i.C

el



I Po4a ::ffłl"fi.j:!:E

8.

ciężaI pIesZkolcnjJ IeronelLL Zama!!iającego Śpo.z'a{a na wyk!nawry'
7amJb'iają.y {,yznaczy pe.j.ncl do p]zeszlolenia .a konkretnych sLanolviskl.h,
który zostanj. pr7c7 Wylronalv.ę pżeszk!]Óny. rvykonalvcl zobolvlązany jest
p.Zeszko ja onz przeegzannnować WyZÓaczony !.zez Zamawiają.ego Fedon.L
w sPosób l na lva.uńkJ.h uzgodnjonych z Zam.!'iającynl' Po p[eszkolenlu
i pr7c.gzaminoi!ł.fu p€Isonelu fuńlwiJjącego, zostatą spo[ądl!n. slÓnnłne
pooLo]' Ló' ' |\ \5li\4
PIZedn]jor umowy dotyczy lea]izac]i Zldania doBl.zącego dostawy inlon!aż!
spżętu rehabllLtacylnetso a bazę zabiegoł,ł na Pot[eby i w 7wjązku z.ealjz]cją
plojektu pD Ro'rudowd PotrnLjllłu uŻdlaviskollqo Nzozsanatonuh ualroqnkaw.la
,,PL)N' ll |alańlzlk| p.t)lz?z nadernżuL]ę hiafulkluly Uzdnwi:kawe) ) fu.fayczrÓ
rekl?dĆr]ne), realizawaĘga || runnLh .laałdnia 6] Razwój Paten.]dłu tndapentzrtqa

lliaruwn,)o.hRe9iorah|?laPlÓ?ldńuaperołjl).loL|aje|,ó.lzd!dladkllpa.ki.la|o

wykonaw.a 7oh.lviązany jest takze do zlrgJ iŻowitia na v]asny koszt
jryzyk.: zaladunku 5pr7qtJ nl bazę zabjegową, ich 1r' sportu do mjejs.a
montazu i olłJdunk! spPęfu' L]o obowią7l(ó!' WyL{otawcy na]ezy .ównież
zainsalowan]e i ! l.h!nr.ńie sp17ętlL
wykonaw.. aLlarrntuje dostarczenic sprzt!! r.rbry.znje nowego, .Le
polvysrawowego (' pełn sp]a\!ń.g. ] bez uszL{odzeń. ca]y 5p]Żęl powilji.t
posiadaćinstrukcjęoL5]ug'!r7ądzonąlvjęzykupoLsklm
sPrŻęl ora7 nrtolja]y, z którego z!(a} wykolany muszł być dopuszczone do
oblotu mz odpolVadlć lvarUnkom jakośclos'y]n z3odnjc Ż obowjązlją.yl.i

[{]c]s.em dostawv oraz orotlJżu s! l].mjesz.zenla budynku Nzoz saiaro|Un]
uzdrowlskÓ$.go' Pl-oN"
u/yLonawc] ośwLadcza' Że:

al sDełnia okreś]onć odlębnymi p.zep]sa]n] !!allńk] niĆzbQdne do wykonania

b] |'4. WyslJr.Z!j.].cdośi'jad.zenie j k$a]inka!edo r.lLj7acji u'nowy
.] zob.lviazu e sLę pr7cdmiot Utr]owy wylot3ć z n.jwyżj?ą srarJtnoś.ją

rvyn klją.J 7zJwodolvego.harakte]u prowadlonĆj dzialalnoś.L

10 Wykon!w.a ńic moŹe poi!!e[yć wykon.n]a Zobo!'ią7ań LLLb jch .ześ.
\) r/, L 

" 
,' .d' | ,.i.

t1' odbióI i]oścnły sprzqru .ehabjlita.y]nego zo5lani. dÓko.iny i ponvie.dzony !'
dolvodzie dostalvy (pr!lol(ół.dbi.n jLoś.ioi!ego) w ch\ł li do.rarczenja
splzętu d! m].]\ca dosta]lails]{azanego lv ust 6

]2.0dbjó.jakościolvysprZętuZos1aIi.d.konanywternrin]e3dnirÓhoc?y.hodjogo
zamonto!!ańil j7ainstalo\{anja i potwierdzony prol.ko]Ćm.dbioIu podpisanynr

lr7cz olrydwje st]'ony Llnrowy hrotol(ól odbion ]akośclo$ego] 0db]ór
jalościo!'y zosta.i. dok.nJnyu'obecnościpIedstalVLcie]iobydlvu sh'on Unrowy
Za odL]óJ j,koścjo{'y Uu'aza 5ię takie lcsld{Jnio pżez wykonawcę { obe.nolci
przedstaMcLel] zamJwńhc.€o sP'awnośo fLl.kcionolv.n]a o.a? lvłaściwoś.j j

pj.a.lćtów zainstalow.nego spr,qru' zanaNjający odnrów] podpi5lnjl
protokoh] odb]oru jlkoś.i.Wego $ pżypadku wystąp]eń a j.]ki.
ustcrok, niepIawidłowoś. wnln{cjonowjniuzainstaLowine*o spr

\!:ł x"l 
V

N1\ r.
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pżypadku nLespełn]enla przez splzęt Lbryczńy.h plr' .1rór' o(rcśloty.h r'
tabe]i paranlcf ów !cdlnic7tyc]].

13' Plalvidlowo podp]sane protoko}y odbio.u jLo!ciolv.go j jakościoW.go
ponvieRlzają.e, ż. pr,.dń oLowĆ odbiory z.staly przeplowadzone bez
zastżeżeń stanowią podsta!vę do stwieR]zenia p.aw dłowc8o lvykonania uJnowy
] Wysta!'jĆnia przcz WykonJwcę raktury v^T, opiewającej na kwotę należnego

14' WykońaW€ 
^rL.W ą7uj. sję do do{ar.zenja \łI]z z dost]wą spPętu oryEinalói!

]ut] pohvierdzony.h za zgodnośó z oryE]nalann: .ertyfikatólv ]ub atcstów orJZ
lnnnlk!i BHP w 7akrcsic ohstu€jsp17qtlL ijcgo rksploata.ji'

15' Wykonawca oślviad.za, że zapozna} 5ię Z tabeLą Farlmc!.ćlv L..hnj.lnych nic
snosi do ń .] Dnr7cżcń oJJ7 poNlie.dza' że uwzgLędnjl wymienjone czynn]ki 9'
oieroilanej cenje i tie widzL pDeszkód do pe]neEo, terminolvcgÓ wyko ań a

nnriejszej umowy' beŻ końiccZÓoścj |o osŻctia pż.z Zamas'iającego
jakichkon| jek dodatlovlclr kosztólv'

ś2'
Termn]łykona.ia

Wykoo!r'.a 7obor'ią7Lj. śjq do dostarczenia sprzętu na lvarunk]ch zgodnych z
ol€rtą złozon4 lv dniu''' Ż02a l kastanie wplŚun, lernin

ReJljzacja .aloścj pżedmiotu Umowy nastąpi {' tiep[ek..czllnynr le.m]n]e
okleśLoty]n w ofercic PŁcdmiot umowy uważa 5ę 2 7r.a]iŻo!'J.y w dnju

todpisania !.zez obie sn'ony Plotokofu odbioIu jakościowego o któ.ym molva
w51u5t.12 bczzasLrzcż.ń
zanra{,iający zasn'zega sob]e możllwość prze]wltia odbio.ów ]ub o|molvy
dokonania odlrlolu z p]Zy.zyn ]eżą.y.h Fo nron e Wykona\łc! ]!b 7 polvodD
nad przednjotu umowy. rV takirn przypadku te ninem zakorlczenia dostawy
będzle data podplsania prZez obie strony nroLokolów odbjoru, po ustanjU

tr7yczynpżeN),w.zynnościa.hzwiązanychzodbioIenrdostawy
Dostalczenie sprzętu do ]n]ejsca wskazanego rv 5 1 ujl 8 nJsLąP do d ja

'' r' !'godz ...''' ''' ''' ...wykotawca pointbn.uje Zanrawjającego o
p]anowany.r tenn]nle dostawyna 3 dnip.zed Pl.noWaną datą d.stłwy
0sobJInj upoważnio.'mi pŹez Zanrawiając€Eodoodbjorusprzętusą:

03.
obowią2ki zanawiająceEo

!bowrąZków zanrJl' jaJą..go ńaLcży
1] ProtokoLame dokona.ie odbioru ]akościowego' z udzi.łem obu
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1cł!injc 3 dtiroboczych odzamontowania i zajnsta]olvanla sprzetu'

Ż]' 'p]'''l/L'n''\ r ']'"e n 'a' '']'' { ' i' '. ''''
3] \rJ'Zn!c/e.re pers.nelrL Jo l'.s7kolcnia na wskaza ]cl] sl.noł'iskach'
4) sp.rŻądzc.i. j zasvi.rdze|ie ]isly pe$onefu do ]rrze5/toleoj! /

FlylolŻldko{.nicd do konkrclrrch shno\'isk
5] Wspó}pra.a z Wykon (.ą !v zakr.sj. lonny j sposolr! pżeszkoLe.ia

$t'znaczonego personelu
6] Współpra.. Z wykońJ!'.ą w bkrcsic formy i sFosobu przeeEzaminolvanja

\ynaczonego personelu
7] sporządzcn e p]otoko]u s,koledjl i prolokotD z pJzcprowadzotego egzJmjnu

Plotokól szko]etla olaz protokół z pIzepIowadzonego etsZam]nu Zos1aną
po pjsańc p.ŻcŻ rvykonJwcę, zallawiającego oraz osoby il],znaczone p.zez
Zamalviającego do pIeszkolenia'

54.
obowią7ki wykonaw.y

Do .bowiazków ['ykotavcy na]ezy:
I] Zapc{n]cnic r']aścju'cgo, UpIawnjoneBo i wyLś{aljIkowanego personelLL do

$!ko.ania przedmj.tu ni.iejszej un.wy;
2) zapelvn]etie 5p]Żętt] 5pe}niająccgo \łymagjn]a ńor lcdni.lny.h;
3l zorgarizowrniez.pLeczadostawyj
ł] l' '" "' n k' - '' /6'd' ].' '| ll ]'t ' ' '' ^i'- l LL9
5] plowadzenle dostawy s' sposóL nie powodująly delv.sta!i te enów

p.zy]egły.h oral m dniJ zJńaw a]tc.go or!7onjL p.st.nnych]
a] |żopr.wadzotie dostawy i! sposób nieutrldnlający no.nra]nego

tiLnkcjono$a.ia ŻaorawLa]ą.eg!' w teIminie ]c7J5LĆ urgodnio y.n 7

Ża!]a('iającym ]ub jeEo plzedstawicielenr;
7) LLeżące Zapewnienre m.k5ymaln.j c?ysL.iĆi j porŻądkD
3) ś.is]a wspólPraca z Za.rawlalącym w zaklesie Iea]izacjl pżednriotu umowy,

w tyń ińrorńoWanjc 7JmJwiają.cgo o ok.lj.znościach mo8ącydrsplynąć na
jakość dostawy LUb opóźnienje ternrinu je] wykonania]

9) tiezwłoczne usuw.nie ewentuaLny.h sŻkad polvsLl]y.h w tak. c
\łykotFłanjj u]no y]

10]zE]oszenie wykotan]a dostałl do !dbi!.u końcolve8o o]aZ uczenniczeni.
b' c7yt.ościa.h odbj.rU i zapewtienie usu.ię.ja stł,jeIdzonl.h ilad
{, t€ nin je wyzn.czonynr pżez Zanaw]ająceco]

1'1]ŻLkl'ido!'anić ilvycotanjĆ 2 tĆ.e.u zamawjającego w}J9ry.h maszyn i
I dE pz. ). lp n ,.t, ll,..1, \t.

12]ujtu'icrdzcnieIisr]lperonelLL'o któIejmoila w ! 3 pkt 4'
13]P.zeprowadzenie s^olen]a pe.sonelu !'B 7Jllvi.d7.ńej nrle7

7żńlwiljąc.Bo]!vyL(onau'.ęlisty'októIejmowl1'!3 p]{t4.
14)PrzepIos'adzenj€ egŻamnru splalv|zającego lVLedZę ] unrieiętno!ci pcfuone u

Dc7cstnj.ŻJ.cgo w szlolcnju, w lÓnrie i ni zlsad..lr\ zgodnjonych z
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rslrotwrerdzenic protokoru szl{oLenia podpis.ne prz.7 osoby uprawnio.e do
rc|rc7enta.jj, zgodtLe z p]Zcd}ożonyh d. zap],tanja oreltowego odpisc l 7

w]aśos'ego rejenru aLb. akfual.ego zaślviad.Zenia o \łpkie do elvidenql
dZjałJLńoś.] gostodaIczej' ]ezeli odlębne p.Ż.!isy wyna€a]ą lvpisu do
lejestru ]ub zg]oszenia d. cwjden.ji działal.oś.i gospodJrc4j

16]PoLlviĆrd2enje protokołu z prZeprowad?oncgo egzaminu podp]5ane P'47
osoby uplawńionc do replezentacjj, zgodnle Z pr7cdłożo.ym do zaPytania
!ferlo0cgo odlrjsenr z słaś.ilvego IejesLru a]bo al(tuJ]nego zaśw]!dcZenLa o
wpisie do ewidencj] dZj'łalnoś.] gospodarczel, jeże]i odrqbnc przepjsy
wymag.ją lvojsu d. .ejestlu LUb zgłoszenLa do Ćwidencji działal.ości
gostodar.zej

w lazie zan]echania ]ub ticna]eżytego wykonan]a poWyżslych obo iązkó{ przez
Wyko|aw.! Zanralviającenu Frzyługu]c pnwo, bez dodatkoweg! lvc?wlnja
wykonawc' Io Wykonjnia powyższych czynności nJ kosŻ! i ryzyko W'konawcy omz
totą.onia na]eżności z leBo lynłD Ż Wy.aglodzenja lvykonawcy' nl c. lcn \\ly.aża

sś'
Wynag.odzenie i sposób płatności

1 \Ąly|j8rodl.tic wykonaw.y za wykon.njc lr7cdmjotu u.ro!vy, zgodnie Ż !fe.lą
lvykonawcy,$ynosi:
r] lvart!ść ogó]cń brutto ''.''' ''' ''' 'zlblos'n]c: _ -];
2] wart.ść ogólem netto ''' ''' .7l G]osn]e:''' _];

' '',, ''' ''' ''' 'zl

Ż wykonJnicn] |rzedmiool
zast.zeżenLenr okr.ś onym

t.

/.t.^tJ\t 
^ ! roo/t' r'rs b ' 't"

1'

[słolvnje:.. ''' . J:
Ż Wynagrodzenie ob.rn]ur. wszy$kje koyty związane

.'o./ ', .r"\'1 . I i.-'^' P

Wynagrodzenie, o któ.yń Jnor'a W ust 1 obe]muje wszyslk. .lynt.ścl
wykonaw.y niezbqdnĆ do pl'alvidloweEo lvykonaniJ uń.wy 7g.dnie z tabe]ą

]]ara.jctrów technicznych, na\!et jcśLj rĆ .zynnoś.i n]e zostały \łF(x1
Wyszczegalnńn. !' teści niniejsze] umou'y WykodJv.n nrając nroż]nvość
!|żednjego !5talen]a 1łsZysL](i.h q'arunków tecbnLczn]r.h,lviąŻa.ydr z
]ed]izacją !m.Wy, nie ]noze Zą|ać nÓdlvyższotia Ęlnaglodzen]a, nalvel
Wów.zas, gdy z p]zyczyn .| sicbić niezJ]eżnych nle mógł prZ.W]d7iĆć

o ' 'ęd \do
W]rkonawca upla{łrioty jest do wysLjwicnia taL{tLLry vAT opiewa]ącej na
kilotę s'ynas.odzcn]a Ż! prawidlowo wykotaną unr!wę'. k!órcjn].wa w ust 1,

po podpisani! pżez Zanrawiająceso l Wy[onaw.ę plotokolów odbio]u
il.ś.jow€go l jakościowego, o któlych nro!'a w s 1nińi.'islcj Umovl
wskaZu]ący.b żĆ|żednrjotoi!e oIb]o.yZosLl]ydokonane bezzastżeżeń
WYkonawca onviad.za' iż jcst platnikjem podatku !d lolvlrćw i uslug i Posjada

ii. Lrl,t
\rl
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u'te.nrinie 30 dn] od daly oLrzyńania poprawnic \łystawioncj tod w7gLędĆn]
lrchunkolvym j fbma]nym laktuly VA'l vlaz z kserokop]ą bezuste.kou'],dr
pIotoko]ó!! odbjoru ]k]!ci!w.go ora, ]akoś.]ow.go orJŻ d.star.zĆniU
stosow.'.h, (''maganych przepjsanrj plawa i .iniejszą tmot'ą .e.tyfikatów,

Zaplata wynaglodz€nla tastąpi przelewem na Iachunek bankolvy $s]{azany ta
iJk!urrc, pr?y c7ytrl ua darq 7atlaty uznJj. siq datq .bcjążcn]J mch!t{U
banloweso Zrmawiaiaceso

ś6'
zabezpieczenie.aIeżyte8o wykonania umorra

Wykon'L!.a w dnjJ 7aw!r.ja UJnolvy wnosi 7abĆz!io.7.nje należytcgo lvyk..anja
lnrowy w vlsokości 10u/0 ceny.a]kowLtel lrlutto podane] w olercle tJ'

wynJAro Zenia b llLo Li' kwoL+ i' b'yso](oś.] .. ...''.''''...'' Ż], s|olvnic

2 7Jllc7|ic.7cnj. o ktÓ'yn] ]nowJ w ust 1' ['ykonJwca wnosi W t.nnj.
...''. (zondnh wpkand jc.lna z Jorn o której n)rwd

wzdplton afe.tawra)
3 7JbĆzti.czcnjc r'n.szonc w tjoniąd7u ('ykonaw.a wplacJ tże]Ps'en] .a

ra.]NneL batL{owy lvskizJny plZcz Zanriwr!Ją.ego
4 7J|c7|ic.7Ćnj..alćż]rtcgo !'ykonJnia Ullowy ustanJwiJ się na.a]y okres

lcż.li zahc7pie.zenie wniesjono w pjenjądzu, zamawiJh.y pżedroiluje je na
opIocentolvanym nchunku Lankolvym. z.marviający zw.aca zabeLp)elLen)Ł
wdicsiodc u'Jlicnj.]dŻu Ż .ds.1k3n]i lvynjka]ącymi 7 unol'y rach!nku bJDL(o\łe8o'
na którym bylo ono p[echos'yx,ane, ponrnie]sz!ne o koszl prolv.dzenla tego
rl.h!nku orll prowj7jj bJt{ow.j za pżcLĆN p]otiędzy na mchu.ek bankos''V
lrt'a d!. r

W p.zypadku wnilsjenia ZabeZF eczenia nJLeżylego wykońl a !ń.\ły w for i.
Evalan.ji bankowej lLLb Ulrezpjeczenjolvej z dokumentu rvaran.ji . lsivynikać
ńjeoa(o]alńość glVJrańcj ora/ obo\ł]ąŻc1 bczRłruńkolv.go, rcllizowlńcgo ńJ
pjelwsze wezwanje Zanrawiającego, spellrienia udokunrento{,anych loszcze]i
fuńlWiają..go' w !r7ypldkU n cwykonJiia ]Ub nicnalcżytcgo wykonania un].\ły

Zlbezp]eczenic n.LeŻyl.ts! lvykontń a umow! slu'yć hqd7 c pok'ycnl
es'€nfuilnych Ioszczeń Zamau'iającego z tyfułu .iewyk!nani. lub niena]ezyteEo

1o|i zabezPieczea]a tj kwota s wysokoś.l '..''' '..'''.z], łlwnie
''. '.7] 2ostatic 7Wo]njona W .jągL 30 dnj od daty podpkania

pnezobjesn'onyplotokolói!i]oś.joweEoi jakościowego bez skzezeń
300/0 zaLezpie.zenia tj. kwlla 7l slownl., ..... . .zl

-. I t"t .' J.\,,.r,
o' ęl,o Z ,'d '' '''n"7l l'l' L'b' 1'''n '\' nn \l-Jry]JJ'/\ \ i 1/

i 1^\!11 1 r

/W

6

lr

I
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upływu okresu gwlrJn.ji jakoścj oraz .ękojnrL z. w.dy, po upr7.dnjm todpisannL
!rŻ.7 {lony stosow.€go prltok!łu Z pr7cglądu dokonanei]o p[ed uplyw.nl
oklesu gwa.ancj] ]/lub (ko]Jnj. zamaujają.y pow]adom] lvykoniw.ł o lcrn]inie
pIeB]ądu Z ]0 dnjowym łlPrzedzeniem'

10' Jeżelj okIes .a jakL nra 7onać wn]Ćsjone zab€zpie.zenle przekra.zl 2 lJta,
Zabe,p ..7cnj. u' pienjądzu $'noJ się na ca]y lcń okr.s, a zahezpieczenje lv innej
lor]ni€ wnos] się .a okrcs nic krótszy njż 2 ]ata, z ]ednoczesnym Zobowią7JniĆm
5iq wykońlwcy do pŹedfużenia zabezpieczen]a lDb Wniesienia nowego
zabezpreczenr! na kolejnc o d.sy.

11 !v przypJdku njeFżedl żenla lub nie\łńi.sicnia t.wego zJbezpie.zenia
najpóźtie] na 30 d j pr7.d Up\Ą,e.r temrjnl ważności d!Ly.hĆ7Jso\ł.go
ZabeZFicc7.nja wnjesionego ł,innel loImie nLz w pj!n ąd7!, ŻJd]a!!iający zmienia
t..mę na zabezP]eczenie s'pienitdlD' IoJlr7c2 \!yphtę kwoty z doty.hcZasoweg!

12 Wyplata, o któIej ]no!!a u'ult ]1' t.stępuje nie późnlel tiż !V osl.tniD dnju
lvaznoś. j doLIcb.7as.weEo zabezpieczenia

s7.
l(ary umownc

strony posunJ!viają' że obolviązu]ącą ]dr fornrą od521odolvlnjJ są kary unro '.e,
któle będą nal].zanclvńJsl{|]!j.1cychtytadkach i łlsokoś.a.h:
:l] wyk.nawca zapla.j zamalviającemu kary umown.:

a] za opóźn]enie w wy](o ani! prz.dmiotu u.rosry w lvysokoścL 0'2 yo

Wynlgfurd7cnja Umownego bnltto za plzedmlot umolly Za kjżdy dzjeń
opóźnienia, liczac odtenn]nu tlmown.go !!ykotJnja umoi!y]
]r] z! !póżnj!ń. !v usunię.ju wad stwlerdzoty.h F.zy odb or7. Llh
ljawnionych w ok]es e flikoinri ż wady i gwamncjj jakoścl !v wysokości
0'2% wynJglodzetia Umownego bn]tto 7J p.Z.dńiolu]nowy zl laŹdy dzje]i
op''n''l l'ą ad'" /' \''

.]z Fr'tulLl odst.plenia od uńo(y 7 Dr7łczy. zaLeżnych od Wykonlwly
$ !'ysokoścj10 % wynaglodzenja U mowDeEo blltlo Ża prŻedńjotlmowai
d] s'Flz],Padku pżedloZcniaZaLcŻpicc7.tiJ niezg.dnegozpostano!|]en]!mi
56 usl' 8 urnou'y, w wysokoś.j 10 % ily.aglodzetia umolvnego bruLlo 7J
przcdmjot Lmo\{y P.wyższe up.awnienjc ]cst jc,jlćż.Ć .d ureguLova]i
ok]eślony.h ws6 usl 1] !n'ou'y'

2] zamawiającyzapladWyko.awcykaręumow ą7lyLulL.dstą!ieniaod
umowy ? p.,y.zyn zależnydr od Zanr.Wa]ą.ego $ \ły5ok!!.i ]0 %

Ęnagrodzenja u]nowneco lrlutto za prZeafiiol UJno!'y
Wynaglodzenic umoŃnc brutt. za !żedmiot unrowy okr€ś]one Jcst w 5 5 usl 1

sn'ony posunaw J]t, żc nJ]eżne Zamalviające. kaly uDrol
W pje^lszej kole]ności z lvynag.od7cniJ Vl'ykonJw.' ob
''. ! .. dsyr zaod".
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s3.
cwarancja jakości i rękojńi. 2a wady

1 Wy{ońawca ldzielJ gwalan.j] ]akoś. na oslJrczoiy | ŻjJnontowany sprzęt na
ok.es ''' '''''' '' '.' liczą. od dńll odbj..U jakoś.iowe1a[zostanle wpisunu łą|.na
!!łrljhĆtl, tzn. n)ini alna 3 letn|o ||lnala"o |l2ez zandwiają.ela a.az

l 
^a'l]1odÓda] 

ohd j/i'l' \, 1'')a,-
\\\

' '#łł '-lii'(l

I5it-ę**.'"

st]'ony na]ą prar'o dochodzenia odszkodow.nia uZupeln]!ją.cg. na zasadach
ogóL.ych, jeżelj kalyunrowte niepo{'yłająw.ajoś.i Poniesionej szkody'
w p[ypadku lvyslą|ićnja zwloL{j Wykonlwcy w wyko JnjU |rzez njego
Z.bolv ąŻjJ'l |.zyjęty.h ninie]szą unro$ą' p. jcdnoklotny.r bezsklteczny]n
wezlvanlulvykonaw.y,7a.lalviJjącymożezlecićiclrlvyk!nanicwybrad.mUprzez
s ebio !.dnrioto{,i .a koszt i .yzyko WykonJwcy, za.howulą. Flzy ty]n plaBo do
donraganlasięodWykonawcynaplalvie.iaszko{iy
wykonaRca przyjn]uje do wiad.nrości' Że :

]. dostawa.bjęta nin]eJsZą uńo\łą bqd7io objęta dorinansowan]em na podslalv].
unro\ły o dofinJ.sowanie pro)e].r\l pn' Razbudawa pote tjołu lz lÓwiŚkol|clo
NzoZ sanatoriun uzl]|owiŚko||ego ,,|'LoN'' w Po|ońJlk poplŻgz
nod e |n izację i nJro 5 tru ktu r} U .drowiskawej i tu lystyuno'rekreucJinei,
ĘolizawanPą. v nnlLh dznł|rrd ó1 Raz||ój ,oknljrhj enllolr
nna.h Reąiarahźla P]a3laa|I aplrrcljnello ||o].l|ótl7 !a Padkalpa.ki?la nu h 0

2 niclc.ńin.wĆ lut] nienal€żyte wykonanle umowy, bądż też jej nj€wykonanle
może na.az]ćŻanrarviJjąccgo nJ ufatę!owyższego dontansow.n]a

3 &mlWiają.y jost Świadczenjldawcą str!ną uńo!'y za!łJ.tej z platnikiem
publicznym' W przypadku na'a'cn]a 7an]a('iają.eEo na nj€pmwLdłowośc lV
lealLz!.]i świ.dc7cńEwJrJttowanydr opieki zdrcWotne] w?akrcsic ]Ć.znj.fua
uzdrolvkkoweEo, wytikają(' d7iałJ.ialzalriechanja wykonaw.y pr7y
.ealiza.]] ńj c]s7cj unrolvy, Wykotawc! zJpla.j Zan].wiajtcemu
odsukodowanie w vysokoś.i ró!łncj !''Vsoloś.i kal nałożonyclr
Zanrawja]ącemu pźcz Fłatn]kJ pDblicznego'
Pon!d!o, WyL{otawca zapozn!ł ę z lvan]nkań, jJkj. Żamalviający musi
spelniać wzwiąZku Że Z!'ią7J|icm sję Umoł,ł z Platn]kLeor pubLicznyń ls'tyn]
szlzegó] ]c w odniesienju do zobolviąza]i zamat'iljąccB. odnoszą.ych się do
sc.wisowania j pżeglądu splzętu na ljazq zalriegoi!ą splzętt]
Iehabi]]lJlyjn.go i/ ]Ub medy.zneeo], ponvieIdzaJą. nroZ]iwość p13widlob'ej
Ie.]izacji nin]ejszej unro\ły bcl na]!szonia postanowLeń i zoLoW]ąuJń
wyńika]ących 2 olrowiązl]ące] pomiędŻy uimlljlią.ytr] , phtnjklenr

leze]i na s](!.k d7iatjń LUb zanie.ha11 Wykonawcy, ! lV 5r.Zegó]nościż\ł]oki u'
rerLjzacii Ujnowy' zatie.hani. .ea]i?acj! uJnowy ]ub njenaLeżytego wykonywan]a
unrowy, donnjnsowanie o któlym molva w ust' 7 ni.,ostJnie pnyznane ]ub
zostanle coln]ęte, Wykońlu'ca niozależnie od kal unrowtych lvymron o ych W

s7 un 1 7.pta.i Zanr]wiającemu odszkldowań e w lvysokości lównej waftoścl
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w szczególloś.] Z ust 8 i 9 Zanrawiający ńożc hez ł'yznacze.ia WykonJs'cy
dodatklwĆgo temjnU poNi€[ya napraNę bądź dokonanje us]ug seM'isowych
inÓcmuwyb.anemu pŁez sjcbjo podmjotowi nakos,r] ryzyl(oWykonawly
Xoszt wykon.nja Żastęp.zego moze Zonać poh'ącony z \lyńagrodze.ia
Wyko a!v.y ]ub zabezpleczonia taL.żytego wykotanra uJ.or!'L wniesionego p.Ze7

ŚB]jdc?cnja gwalancy]ne Wykotau'cy pozostalą bcz lvp]ylvU na lplawnieniJ
zanraw]ają.etso (ynjkają.e z rękoj.n, które nosuj€ się zgodn]e z F!5llnÓb'icDiami
KodĆksu.Wvi]neEo, p.ZYc7łm okIes Iękojmi jestróWńy. 'Ćsol!i gs'.lanc]i.

-źi'rfŻ' ':":'.:J'.,ł"ł]'i:E
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s9.
odprUiedzialność za 5zkody

1 Wykoniwca ponos tclną odpowledzialnon: .dszkodowail.zą Z lyt!łLl
niewykonJniJ lub.iena]ezytego lvy[o.anja nin]ejsze] umolvy !{ szczeEól.ości
\ĄlykonalvcJ ponosi !dFo\łj.d7ialność za wszc]](ic szkody lvyIządŻoń.

a] P[y dostiW o LUb nrontażu sp.lqu na ba7ę zJbieeową sprzqlu r.lratriljtacy]nego ]

bl Będące skul]{jcJn wadLnleso monta'U stlzętu na bazę Ż.b]cgową ' sp[ętu
rcbahilita.yjneso j / Lub mcd!.7nrEo

c] Powsta}e ńn naLtek lvad]iwei obs]ugi spŹętLl .a bazę zabicgou'ą sprzętu
rchabilitacylnego ] / uh medy.znego' Irędą!ei .l.ktĆ!] brakU p.zesZk!lc a i

pŹeeBZaJn!noWania b.]{]ź nieuł'ś. d.go pŹeszko]enLa Irzccgzaminowatia
pedonclu Zamawratncego

d) NIające tr'p]yw nJ !rJw dłowość Iealizaqiuń]ówza\'arty.h pIez z.m'L!iają.egoz
pł!tnikiom pUlrlicznyn

2' Wy]{ońau'.a ponosi wzglq!em 7a]nawiającego odplb'icdzialność lv pełnel
llysokoścl za e!!en!u!ln. r.sz.zenLa o szkodowaqlcze osób t]ze.].h Zj szkody
lvynLk]. Z wadLnlego vykon.nil bądź nielvykonaDi. umo\(y, bĆz wŻględu ta
Ujszczo.€ z tego tytulu karyUlnolvne okreś]one t'0 7 un]or'y'

3' lvykoDa$.a odtowilda za dzi.lan]i bądż zanlechanLa osóL' (tólyn]i Ję
p!łuE!]c t.zywykonatńi unro(t' ]J]{ za s!oje wŁsne

4 uJmas1a]ący .i! |o..si odpolviedzlalnoś. 7a szkody Polvslale $ mjenju
lvyko awcy !lzy wykonaniu ńinicj9cj unrolvy

3. Wvkonalv.a zlbotli2lny jest posi3dać p]7c7 .Jty .kres .eahza.li uńoLly oDz
tr'okresj. udzielonej E1!ann.ji !hczpjeczenie od odpowicd2]J]ności cywllnej
z tytulu Drowa{]Zon.] d7irlah]oścj eospoddl.Zc],w7a]{l€sje ubezpie!Zen]!
pokrywj]ą.ym ryzyka wy5lqpujt.c p[y leahzlqi n]n c]s7Ćj Um.lv' na kwolq
ubezpieczenia n]e njższą niż700 000'00Żł [s]oWnje] siedemsetlys ęcyŻ]ot'vch).

4 (opLa Do jsy,stano!'] załą!zn]k do niniejszej !mowy.

I ,/
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odśtą!ienia od umowy

opró.z wypadkóL| wyolcnid ydl w pr7ePisJ.h po$szedhje oljowją7u]ą.ylh v t}'l !'
iIPś.i K.dcksu .yWi] ego' ori7 i]rnyd] ok..ślo y.h !v nir1ie]sz.j J o]viĆ, ZJ ir'].j..y
.roZe odsL.ąJlić od Umowy jeŻeli]
1] lozpoczęcie, .eaL 

^.ji 
LUblvykoń.zenle.aloścjpIedniofu um!lvyopóżtiJ sję

z p]Życzyn 7alcżn'ch.d lvykonJlvcy o s'ję.ej nLż r'] dnL a]ho j.że]i t.z€dmiot
unrolly ]est wvkonyw'ny w sposób wad]ńly uh sprzeczny z umolvą, J
Wykonat'.a |.mimo lvezwania Zadlawjającego u'dalszym . ągU nie lealiztje
ufilo|!y zgodnie z jej p!nańolvi.niamj;

2] Wykonawca \ł sposób Upol.zylly n!rusla lostJnolvien]a umo\ły, Nn{utek
czogo zosta} dlvukrclniĆ obciążony karą !mowną'

Zama\ł]a]i.y tr]oże odstąpić od unowy składa]ąc u''ykonJwcy *osowte
l)śL(jad.zenje w telm]nL. ]0 dni od slstąpienja okoLcznośc] st.nolviących
lodstawę odstąpj.nia od u]nowy odstąpienj€ lv Za]ezńości od s'oli
zJnj3lviają.ego będzie Wy$ crJć skutek ex n]nc (ŃsląpjĆnj. w calośc0 Lub ex
nunc Iodstąpi!nj. !'.7qści]'

!vp.Zypadk! odstąpienLa od unro\ły!ub].j lozlvi.zatia st]onyob.ją'.ają
następująceobo1łąlki:
:1] W !crn]hrie 7 dn] od dńia odstąpjenia od umo!!y lut] jej lozlviązania

Wvkonawc. prly Udzja|e zamawialą.ego spo.ządzj szczeEó]o9y ]l.otoL(ó]
dostawy !' tokU, okIeślają.y Llościowc i jakoś.jotr'e lvykonanjc dostawn
!'.dluBstanu na dZ]!ń odstą|ienia lub lozlviąZdnia u.].wyI

2] Wykona\łc! 7ahezpieczy przeńv! ą do*alvę } zakles c obusn'o.nie
u7godnjonym na ko5Żl strony' L{tóla ponoJ ! pÓwicdŻiah]ość za odstąpjen]c
]ub IozwLąZanic un]o!'yj

3] Wykonawcl zgios] Za.ralvLa]t.cmu r]otowość od]rloru dosLjwy p[e.wanei
jeżeh od5ląnj.ni. od lmowy ]ub lcj I07\łj.]7anje nastqp]]o z przyc7yn, h
któl€ Wykonawca njc.d jloWjadaj

W razie ods!ąpiĆnjJ od Umowy do phLnoś.j s1nag.odzenia Wy](o J\łcy za
lvykotaną dostai'ę slosuje siq odpowiednjo post.not'i.nj !mo\l''V doty.zą.e
p]anrości wynagrodl.tia za wykonane umolvy. Podstau'a ilystaweniJ rjk !y
rv lrzypadkU odstąpLeri. od !J.owy ]Utr jej lozs'iąZaniJ ]c5t ploto]ló] o któ]yor

'źa'raza- "::fji:':ł':,# E

511.
Zmianaumowy

1. s!'onypIzes'!d!]ąŻnrianę umolvywPrzyPadku:
1] zniany jJkichkollviek plz€p]sów ] innych dokunrentów' w tym

proglamowych tłeli.| lnelr Prcg|dnlu apera.),jk/Ó d]d
Padkarpu.kie!n rd ]dfu 2a]4 Żar:r, ma]ących !'plywna rea]izację

2] znrjan konleczny.h, slowodowanyclr okolilZno!ciańi L(tórych
dŻiałljąc 2 naLeżytą stamnnością ni. móg} pPewidzieć

3] znrjany ternrinu r.,Ljzacji dostawy z plLyc,F n]."^leżnych

l/
I
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z.nata te.minów okleślony.h umową będ?jc jcdnak do|usz.zahra !,lko w
przypad]{u' gdykonje.znośćłykonania pIacwtym ok.esie n]elest następ5twem
oko]icznoś.i'zaktó.ewykoÓ!!!capo..siodpowicdzia]nośćitakttenmUsizo{ać
2gł.szonyZJmawiającem! j mUsizostaćpotwjeIdzonypżez Za]naw]alą.ego

4l znnany wynag.odzenra wskutk znriany urTAdow.i stawki podado VIT,
uTasadnj.rir e{oromicznego i/lub techni.z.ego, oeraniczenra zakresu dostarvy
przez Za]na$]alą.ego, Zm]any umćwionctso ,Jkrcsu d.sL]Wy |7]n!.na
wynagrodze.ia w llkinr prTypJdku jcst dokontvan. w oparcnr o stosolvne
Dozyc]e tabeli paranret.ó!! technLcznYchl]

5] znliaty umóWjonego zaklesu dostaw],v .azje koniecznych Lub uz.sadnionylh
zonat w labe]i pa.anre! óW Lcchńi.7nych |.wstalych Ż plzyczyn nj€n].ż]iĘlch
do pr7cwid4n]J' {oti.c7noścj ]ub techni.zno ekono.ricztej zasadności
zastosowan]a nr.teliałów l ulządzeń rćlvnowaŻnych, ko cc?noś.j r'ykonatiJ
roz!!]ąŻań rór'nowaŹń!c| lLb zamie.nych Wynjkających z Ulvalunkolvali
te.hnoLogi.zny.h lUb uż],tkowych, oEI!nlczetia frnanso$ego Fo sL.ońi.
ZanrawlaląceBo z p.zycZyn od n]ego n]eŻJL.żnych:

6] łniaty oJganka.y]nej polegają.ej n] znrianie osólr l inny.h podmLotaw
$spólplacująlyLh przy r.a]i?a.jj 7amór'icnjj t.d r'aru.kiem, że ich
!pmlvni€niJ, potencjal ekonomiczny, wykonaW.zy iIoś$]adczen]e nie sągor5Ze
od tych, ]aki. n.siadlją podJnjoly 7amiĆni,no' Zn]iany te nro8ą.astąpjć z
Irlyc7yn orBanj7a.yj]]ych pod wJ.u.kienr, że osoby te spe].ia]ą ilszystk]e
ilynro8iwynik.jącezzapytan]aolertowegoiŻłoŻonejofe]ty
WJrtość ,ńil y ńic możc Irz.kr.c7jć 50 % lvaftoś.i zamólvienja określonej
pie.wonne w urnowie

DÓ]lÓnylvrnj.r'szo]ki.hzmiaI] j uzupe].ień dotyczących n]nielszej unoWy
w'/.raga foImyD(emne pod rygoren nicwlżńośc].

Ż

l

s12.
za}ączniki

lntegl,Lną częś.ją umosy są:
I Ole x \tyl.nd!cr.
2 Fonnular/ rntrl),.cn!r( lsno*y
] TabeLa parlnrelró$ technjcntcb
4. Kserokopjapolisyubezpieczenrowej
5 zJpytaniĆ.fĆrlo\ł.\łraŻ77allcznikan]i]
6. lnlo nacla owybo.ze !vyk!nawcy;

s 13,
Postanowienia końcowe

W sprawach nieutolorowanych ninicjszą umor'ą n]!ją

l---,
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5' Umowę spoŹądzono w czterech jcdnobżmią.ych eBzenplarzach, po dwa dla

I POB';

zmiana postanowleń niniejszej umovly wymaga Żachowania formy pjsemnej pod

Wykonawca bez zgody zanjawiającego nie może dÓkońylvać przeniesienia praw
i obowiązkós wynikających z niniejszej uńowy na osoby trzecie' zgoda, o której
ńowąw-o'' ił naco |olnu pj emne pod rygol" ' nlpwozno'ci'
w razie zaistńienia sporu powsta]e8o na de rea]i?acji umowystrony poddadŻągo
pod rozstżycnięcie sądowi w}aściwemu rzeczowo i miejscowo dla

-za/a- "*#iTłf# E


