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Niepulrliczny zakład opieki zdrÓlvotnej sanalÓriun UŻdrowŃkowe'PloÓ'' spół]o z
og.ankzoną odpowiedzialnością' z siedzibą lv 33 610 Po]ańczyk 32' NIP: 6331233255'
rc!.ezPnlowanąprzez:lanMa7Urek P.e7e57arządu
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olłt! Wlkoną||E

w pasĘpawan|u aferrobyn, prcwądzanrn

4adnie 2 obawiqzująą msodą kańkurcn.}jnoś.i - w apar.il a WytycŻne w załreJj?
kwu]ifikawalnoki iydotków \! rana.h turapejskie4a Funduszu Rozwoju Regianah)ego,
EurapejŚkiega Funduszu spałe.z eqa araz Fvduszu spójnaśCi no ]afu 2a14.2a2a,

w stosunku do za]nóWień' do którydr nie stosuje się ustawy P.awo zanólvień
p
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wykonawca zobowiązuje się do dostarczenla na Źecz uJnawjającego sp[ętl
refubj]jtryjnego m bzę abIegs!ą,
Do obowjązków wykonawcy ob] ęly(lr IlŻednrLotosą U]noł'
montaż spżęN rehabilitacyjne8o LV m elrc wn'JzJnvm p.{ez
'
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c]ężar !rze57kolenla PĆrsonelLL zamalvia]ącego spo.zywa na Wykonaw.y'

3.

zJmawiają.y qzna.zy pesonel do przeszko]eoia na kookIetny!h śbnow]s]G.h'
który zostanie Pr7e7 WykonJw.q p.ZĆsŻko]Óny Wykonawca zobowjąza.y jest
p]7e57kohć o.az P.Zed8Żanlńować lvyznaczony p[ez Zamlwiają.ego pemone]
L! spÓsób i .J wanlnkac| uzBodnionych z Zam3!Via]ą.ym. Po pżcszkol.niu
i przee8zanrjnowa.iu IeI5on.lu Zamalvil]ącĆgo, zoslaną sporządzo.e slosolvne
PrDtokDłyo któryĆh nowa !v 5 3 i s 4 ninjejszej un]owy'
PrŻĆdmjot lnowy dob/czy lealiz.cji z.dania dotyczącetso dostJ$y r mootaz!
spnętu rehalri]itacyjne3o na ba7ę zbiogÓwą na potŻeby lwzt'iązku zreaLiza.ją
iun u^].a9[ka!Ł!o
Projektu Dn. ł"2l udo wa po.Pł.r

klt(qjn.),

ahzal|nnżqo ||

lJ
Razwój |rta).ilł! do! jŻn4Jo
n,fl|t Dpła.'j|e!o woEwól1rla Padkąlpa.kielJa nl

W}konawca zobÓwiązany jest także do zoĘanizowania na wlasny kos7t
i r!Źyko zaladunku sprzętu na b.zę zabieEową, ich t.an5Podu dÓ mi.js.a
montażu j lozładunku sp[ęfu Do obowją7ków Wykon3L'ly n3]Ćży róL'dież
zainstalolvanie i uru.hom,!nLc sprTqtu

W}kÓnawĆa rwarantuje dosta..zenje sprzętu ii]rlycznie nowego, nie
poqstawoweBo rv Pe]]rj sPrawocgo j b.7 Lszkldzcń' cJły śprzqt powinjdn
p05iadać iNtrukc]ę ob5]ugL storZądZÓną wjaZyk! pÓkkin'
spr7qt..a7 nlJter]aly, z któreEo zo*ał wykoDany muszą być dopuszczone do
obrotu nz odpowiadać tt.unkom ]3koiciowy]n Zgodnie Z ob.ł'iaZlią.yJnl
MiĆjs..m dÓŚLa\ły orJz montażu są pomiesz.zenja budynku Nzoz s!natorium
uzdmwiskoweEo,PL0N"
WykonarVĆJ ośŃladcŻJ, że:

a] s!ehlia Ókleś|one odręlrnymj pIzepisa]ni warunki niczbqdnc do x'ykonan.
b) rl"_, . ."'t i tk r' '
"
'1.!J.. Nykonać
0 uobolviązlje się puedmiot unro]vy
t'ynika ąc.

]o'
11'

z zawodowego

7 n.]rvyżs7ą sbraonoś.ią
dr!.3ktc.u ptrN3J7oDcj d.3łJl'rÓ!.i

Wykonarv.l nic może powielzyć lvykonlnja zobolviąz.ń hh_Jlr___!ześ!i

wy'i""j l- j F J"j' 'oĄ 'l l em' .'o l 'nl'1'
'
Żostanie dokonaDy j potlvieldzony w
odblór ]lościowy 5pŹętJ .thahilltd.]'jnogo
dowodZis dÓsawy Iprotokól odbiotrl ilościowegol $ .h\'i]i dostłlczenia

spĘętudomiels.adostawywskaz.neEowust.6'
odbiórj.kościolły spr7ętu zo5tJnic dokonJny lv tc n]nie 3 dnjrobo.zy.h od ]eEo
z:o1ont!ł'aniJ i ŻdjnslJIolvania i potwieIdzÓny protokolem odbiolu podpi5inyDr
pŹez obydlvie sn'ony Umowy (protokół odbiffJ ]akoś.iolvego] odbjór
jikościo\łYzostan]edokoo3oywÓbeĆnÓści przĆdsawj.ieliÓbydwl *lon Umosy.
za Ódbiór jakoścjowyllvaża się także lestowanie prze7 lvykoo3wcq w obe.noś.i
pżedstawkieli Z.n:w]i]aLPgÓ śprJL!ÓÓś.i funkcjonowania oIaz {łaś.jwoś.i
i
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jakościoWego w przypadku wystąti.n]l
protokołl odbjoIu
]J\iĆhkÓŃiek \vad,
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pŹyp.dku niespełnienia tzc7 sll.ŻęL fably.znych parametrów okleślony.h w
tab9li p3rJń.t.ów techniczny.lr'
Prawidłowo podpisane plotokoły odbioru iloś.iolvego i jakoścjorve8o
potwje.dzająĆe, żĆ przĆdniotowe odbioly zostaly puep]olv3dzÓne b.Ż
7asrZeżeń stanowią podst.wę do stwieIdz9oi! pIJw!dłowĆgo Wykonania umowy
i lr}st.wien]a ] r7ez Wlkonaw.ę laktury v^T' opielvającej na kwotę nale'nego

wykonJwca zobowiązuje się do dosta.czenj3 rV.aZ Z dośtawn spIzętU orygjIałóW
Lub pofivierdzonych z! zsodnÓść Z o.yg|.ałami .erlyikltólv lub atestów oraz
irt'lk'lRnPn'"L''' o+' g' 'p ę'llfJo""plo'
WvkooJw.a onviadcza' że zapoznal 5ię z tabelą ]ralanr.ków te.hnicznych Die
wlosi do niej zastneżeń oraz poiwi..dza, ŻĆ !!!Ż!lędnił wynlienioDe .zynDikirv
ofelowanej cenje j nic wid. przeszkód do pe]nego' telmjnoLvego wykoo]njJ
nin].rśzojunlo[l' bez konie.zności ponos7onE P.Ż.Ż zaffLrwjajace8o
iaki.hkohviek dodatkolvych ko5,tóu
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Terntnvykooania
Wykonalvca zoborvią7uje s]ę do dostar.Zddia sprzętu na warunkad] zRodnydr z
oflrtą złożÓną \ł dnju.'' ' '' '.'.'.' . ........ 2020 l' koltonie NPisa"! te ńin

Realiza.j. caloś.przdmiotl ufuolvy nas(ąpj w njepŹekmczalny]n telnrin]e
określonynr rv olĆ.Ćl.' PrŻedniot umowy u]vaża się za zreaLj7.ł'aoy w dniu
PÓdpńania pIezobjestlonyprctoko}u odbio.U ]akośĆio\łcgo- o którynl mowa

L

ws1ust.12'

be7zast.ZeżĆń'

zam3LviljąĆy ŻasŹĆga sobie możljwośćprzerlvan]a odbjo.alł llb oddlowy
dÓkÓ ania odbioru z przyczy]r leżący.h Po *ronic w),konaw.y hLb z po]vodu
Wad p.zedmiotu L].oLvy' !v taki.n p.zypadku telnlinem z.kończenia dostlNy
będzl! dala podpŃJnia p[ez olrie sn'ony protoko]óN odbioru, pÓ usLlhiu
p.ZycŻyn pŹelwy wczynnościach zWiąz3|y.h z odbid..ń dostawy'
DostarcŻenie spżętu do oricFca wskaŻanclo w l r ust 3 nastąpj'do dnia
..'.'... l'w8.dz. ' ' ' ''' ''' '' Wykonalvca poinlo.nuje Za]na$i3ią..3. o
planÓwanyhterminjedostawyna3dDip.zedplano$antdatądostJWy'
0sobani upow.żnionymi p.zezfu ma\łiajJĆ.Bo do odbioIuspŹętu są:

s3.

obowiqŻki zanawiającego
oboL!iąŻków Zimaw ja jacego należy:
1] Protokol.rne dokonanjeodbionL jalÓścioWeEo'zudzia]em
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te.ninje3 doi roboczydrodzarnontÓLłanja jzainstalowanj3sprZętrL
oJe J _'\'lU
"pl"''\\v"ol'lc\
'F'ńol)

3] \\yznacze|ie Pe^oocLt' do pźeszko].nir nJ wslŁ.|j]_ch no|owis[]ch.

a] sPolŻ.dzc

i 7atvicrdzcńi! ]śll

i.

peśoncLL' do przes7kok|ix

pżyPo'zqd[.*łn jcm do konk]Órych śaoo1lńk

lvykonarv.ą w Zakresje tb
wvŻnaczoneeo per$ncL!
6]Współprlca Z ttyko.aw.ą w nk.tśiĆfolmy
uyzna.zÓneEo peronelu

5]wstó]praĆa

z

ny i
i

Z

sposobu przeszkoleni3

sposobu plzŁĆlŻaminowanj.

7] spo.Ządzenie plotoko]L szkoLenia i plotoko]u z p.Z.plowadzonego

eB7aminu'

tIotokół sZkol.nja omz pIotokó] z P.Żep'ÓlvadzoneBo !gZJmin! z0staDa
pod!isan. prŻeŻ wykonaNcę, hmawi.rją.eEo oraz osoby wyŻnaczone p[ez
ZamJwiajaceEo do pr7es7ko]ĆÓia.

s4.

obÓwiazkiwykonawcy
Do obowiązków Wykonalvcy należy

1] zaplwnjĆnie lvłaścnveBo'JP.awnjoneEo i lvyLvalinkowanego pelsoneh do
\|ykÓnanja pIedmjotU n]nic]sŻej umo!!yj
Ż] zapewnienie 5p'zqhL spe]niająceBo wy]nJ93niJ non] techni.znycb]
3l zorsaniz!waniezaplecza dostaxy;

lJ

5]

'Jw ''o'']'f'''''-aa)^]pl
prorvadzcoLĆ donawy lv sponjb niĆ
oÓ

powodujący

'i'" 7"i|'1 !''

dewJła.ji terenów

przyLeB]y.h oraz mieni] zamawiają.c!o onz osób postIonnyĆhj

6) pŹ.prÓwadzenie dosbNy w sposób ni.Ltldnia]ą.y Do naL]retso
funkcjonorvania Zakładu pnylodole!7ni.Z.!Ó' w teIn]oie i .Zasie

uz3odnionyn z Zamłwia]ącym Lub jĆ3o pIzedstalvicie]emi
7] bjeżą.cZapewnienie]n3ksynaLnoj.Żystościipor7ądkl
3] ścisJawspół!ra.a Ż zamawj.jącym l'zaldĆJe rcaliza.ji pDedmi{łl uńowy,
U Lyninfo.nowaniPhmJwiająceEo ookol]c7no!ciad] moEą.y.lrwp]ynąć oJ

9] niezwło.znc 0 trvanie ewentJa]oyĆh szkód

powst3]y.h

t.ak.je

wykońt1vania umowy]

ro)Zgłosze.ie lvykoo.nLa dÓslawy do od]rioru koń.Ówego o
lv.zy.nośc]ach odbioru i zape!vnienig J Lnięcia stlvierdzony.h wad
lv teIninie wvzn!.zoDvm orzez hm3Niaią.ego]
11)zlikwidolva.ie i rvycofan]! z tĆ.enu zakładu pr7y]DdÓLo.zni.zego lvlasnych
maszyo ]u]7ądZĆń przed p[y5ląpjeIjoń do odbio.u końco!'egÓ
12]zatwjc.dZE.ie lńty pe15onelL' o któ.ej Drolva rV s 3 pkt a'
:L3]PlzepIoWadzenic sŻko]e.ia peEonDLLL wE zanvieIdzone] pĘez
Zamawiają.cro i $'ykon.wcę lr5ty, o któIejnrowa rv $ 3 pkt 4'

zanawia]ą.ym'
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15)Pohvisrdzenie protokol! szko]eoia - PodFLslde pżez osolry uprawnione do
reprezenta.ji, zsodnie Z t.Z.dłożoyn do zapytan]' oledowcBo Z dnia
17'03.2020 r', odpisen Ż wlaścnvego re]e5trL aLbÓ al(tualneEo zaświaiczenia
o L'pńje do elvideD.jj dzjałalnośligÓśpodar.zej, jeżeli od.ęlrne ]rI7cPi5y
wymaEa]ą wpku do .cll*nL lub zEłoszenia do e$id.n.]i działaLności

r6]Polwierdzenie pIotoko]u z prŻ!|.owldŻÓneEo eEzamiN podIjs3D. tlZcŻ
Ósoby upDwnione do r.p]oztÓta.]|, Ż8odnie z pned]ożonyn do zaPytania
ole.to$eg. Z dnrl 17032020 I.' odpi5en z właś.i\łeEoIejeslN allro
3kh'alnĆgo zaślvjadczeDia o wpi5ie do swLd.d.]i dzialaLności goł]od3u.]
jeżeL] odrębne p.lcpńy wymaga]ą $pśu do .ejc*n' hLb zgłoszenia do
c$idsn.ji dzjała]noś.j3o5podarc7!i'
W raŻje zanjechania ]ub niena|!'łtr!]Ó !'ykoDania powyższy.h olrorvLą7kó p oz
lvykonaw.ę 7a]nJ$ir]n.rmu przyslu8uje pr!w.' bcz dodatl(Ówego lvezwan]i
lvykon3lvq,, dÓ wykonani] polvyższy.h .7yonÓś.j na koszl i lyzyko lvykon.wcy oBZ
potąl.nia należ.Óś.i z tego tyfu]U 7 yn]glodŻeni.r Wykonawcy' na .o ten wylJżl

wynągrod7enj.

1

ss,
i

spośóI] Dłahlości

wyoa8rodzPni. Wyko.awcy za tykonanie Pr7ldmidl uńowy, zgodnie z oiertą
wykoorw.Y, !\1,nosil
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1]włIlośćogółenlr.uto'''''z]lsłownre'
2) M ÓśćÓgólemDetto.''.'..'. . ... . ?}(słÓwd'. .' . .''''''.'' .''''
V^T
3] lvartość
|od3tk
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wyna!rodze.ie obeinruje w5z]rsd!P kosZly Z[]ąZnie zł1rkonaDiem pIednriotU
l]nowy' n]a drar.kt! .y.ZJh.Lry ijest njezmienne'z z.strzeż9niom okr.ś!Ó y

. którym nlowa lv ust' 1 obcrn LjĆ llsŻy*kie cżyD.oś.i
WykÓna\'Ćy niezlrędne do pmw dłoLvcgo vykonania umo(y zEodnie z t!be]ą
paIameh'ów technL.Zny.lr, nalvet jeślite.zynności n]t ZostJ}y llpJo$
!Yy57.ze3ólniooĆ w t.eś.jDi.iej5ze] u]nowy wykon]w.a ńxiąc możLjWość
Jprzedniego ustaLenja lvszystk]!h LvJrUdków tednricznydr związanych 7
.eaLiza.ją unro$y, n]. ftlże żłdJćpodwyższenja wyna8].dzcniJ nJwet
wóWczas' gdy Z P.ZycŻyn od sielrie n]ez!]e7ny.h nLr mógł pŹelvidzjeć
Wyna3lod7cnit

\ _]_P l.7]1'o ilie ę

l'] f''"'!'/]o\'60'11(o'''

'o'''
na
wykonawca uP.3woiony jest do wystłlvieDia laktury vA'l' - Óp'ewa]ą.e]
kwotc Nynagrodzeni] z] plasid]owo wykonJną lholvę o któIejmorv] w Ust' 1,
po podpisaniu pżez h]nlwiają.olo iwykon.lvcę protokołóLv odbl!.u
i]ośc]owpgo ilakościoweEo' o którr.h n]owJ Ll s 1ni''ie]szej umsly
lvs]{azu]ą.ydrżeprzedo1ntot!odbiolyŻostrlydokonane be7zJ5t]z.żtń
WykoDaw.a ośWld.Za, iŻ je płatnikienr podatku od tow3rólł i Lslul j posiada
.rF dpo) "rp.

' oLrp\P

i'

I

-żażr-'-

Pdlb

's,ffi':ftr

E

zam3ł'i3jaĆvZobowiązljesiędozaplalylvynag]od,ctria naLoZnogo Wykonlwcy
w te.nrinie 30 dni od d3ty otzymania poprallnie wystawiolre] pod względem
ra.hLnkowvnr i fomla]nym faknuY vAT w.a7 7 Lsć.okopią bĆŻusterkowych
protoko]ów odbjoru jlościoNego oraz jakoś.iolv.8o oraz dostal.zen]u
*osownydr, wyma8any.h PrZ.pLsadi prawa i ninjejszą umotr'ą cert!fihtów,
uapłata wynaErodzenja nastąD] DIzelPwcn nl rachUnek bankolqllvskazany na
f.rknu'ze' przy.zym 73 datę Żap]aty !znaje sjq datę obciążenja radrUnkU
b3nkowc3o zanrawi.rjącego

zab€zpi€czenie

56,

nal€żyte8o wyko ńdnja Dmowy

Wykonawc. s'dnju 731'3..l3 unnNV! \!nÓsjzabezpjeczenie nal-"żyte3o wykon3n]3
u]nowy !! ł''śolÓś.i10yo.eny ca]kowjtej blutto podanej Lv Óro..r !'
lvy!tr8lodze.ia bNtto tj' kwot!. w wysUkoś.i ' ''''''''.''''' ' 'z], s|olvnie

o któryń ńolva !v Ust' 1' Wykonawca $nos] ł' lolmie
''''' '' '' kastank \fpisa,a F.]no z Ialń Ó której ijawa

2'

zabezpieczen\e

3'

zańż7Pi.CzLri. wnosŻone !v pieniądzu rvykonalvu rv|b.a p.Zc]Ćlł.ń ni
.a.b u dek bankowy w5kaza ny pŹu h md{ńncg'r
zabezpie.7Pnic n3lożyl.gÓ Bykonłnia un]olvy ustanawia s]ę na c]ły ok..ś

tf zo plto ntu ofertaw!,n ).

lcŻeli zabezpie.zenie wDiesiono !v PjenrądZJ' zlmllv]a]ą.' pJŻecho!!0je je na
opro.entowanym Iachunku b3okowym' Żańa\'ja]ąĆy zwra.a zabezpieczenie
wniesioIe w pioÓiądŻ! ŻÓdsetkan]i $ryDik.jącyn]iz umorvy B.hLnku bańkÓwĆgo,
na któryn bylo ono przedrowylvlnŁ, ponnicFŻone o koszt plolvadzenia te8o
.a.hunku ollz provL?ji banlowĆl za pże]e!v pieniędzy n. Iachunek bank.\q

r/ro rn

/.

lV pŹypłdku lvniesienia z.bezPieczeoia nalcŻylĆgÓ $ykÓnania umowy w formie
gwamn.jib.nkowcj l!b ub.4ieczenioWej z dokumentu Blvarancji nruji tnIkjć
nieodwol3lnośi !!va.a .ji oIaz obolviązek bezwalunkowego' rcah7owań.gO Óa
pL.rwsŻ. !!eŻwJnie zamawiającego, łrełrienia ud.kUnrĆn1Ówary.h rosz.zeli
2a]nawiającego, w plżypadku |riewyk.naniJ lLb.ienJLeżyteEo llykonania unlo{T

7

zJbozpie.Żenie Dależytego wyk.n3niJ JmÓ!!y służyćbędzie pokryciu

ewentualnych rÓ\Żczcń zanawiającego z lytułu niewykonan]' lub niona]ĆżytćgÓ

t] kwota w Llysokoś.j ''''''.' ' '''zI' łownje]
.'Zł
ZÓ$anie
zwolnjona !v ciąBu 30 dni od daty p!dp*J ja
'. '.....
prZ!Z Óbi. stony pIotokołólv i]oścjorve3o ij3kośliÓwogo -beŻ zastrzeżeń
30v. zabezpjeczenja tj. kt'ot!
'zł słownie:'' ''.''l.'....... . ..,ł
pozostalvjona
ZabeŻpie.zenie
.oszczeń
z rytułu €!vJ\an.ji raLonl
zostanie
]alro
70% zalrezpieczenia
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oraz rękojmiza wady i zostanie zwolniona ]ub 7rv.óc.na lv lernlinie 15 dni od dnja
uFływu okresu gwamoc]jj3kośU d.aZ rękojmiza wady, po up.zedn]m !odpiŚaniU

p[ez strony

stosowoe8Ó prolokolLl z pneglądu dokonane8o t.Z!d upłIvenl
ok.e Bwal3o!i L/Lub .ęko]mi' z.n]alviaią.y pow]!do].i wylÓdJw.ę o tenninje
przPgląd0 Z 10 dniowynr wyprzed7en]eol
Jeże]i okles na jakj n]a Zoslać wniesione zabezpieczenje ?lzPklatzż 2 ]ara,
zabe7pjecztnic !' pieniądzu wnosi 5ię ni c]ty ten okres' J ZaboŻpieczenje lv in.ej
fo.m]Ć wnosI się na okles Die krótszy niż 2 latJ, Z ]ed.Ócze9lyln zolroWiązanjem
się wykonalvcy do PŹcdłużĆńiaŻabezpie.zenja Lub w.iesicnj3 nowĆ8o
zabezpjeczenia na kolcjnc okresy.
W przypadkl nleprzed|uŹenia lub oirlvnlcsLenia nowego zabezpieczeni3
ńajpóżliej na 30 dni pued uPływefu ter linu ważnościdolychc7a5olvego

-.b"zp ".ze' . rlÓrnc na Żabezpjeczenie w pienjąd7l poPrZ.Z lvypłatę kwoty

z dotychczasowego

wyp]ala, Ó której nlow. w ust ]]' o]ł{i|U]. nl. Późiiej niż w ostatniD dliu
ważnościdotychczasoweg. 73brzpiĆ.Zcńia

s7.

Karytn]own€
strcnypo5tana$i3ją'Żc JboŃiąŻl]ącąichfoInąodszkodo\!inia5ą ka ! uoxxn.'
którebędąnali.ZanewnJ$ępLljącychwypadkach jWyso]{oś.iJch:
1] Wykonawcazapl.ci7]]na!viają.PnrL knryuńowte
a) z. opóźniln]e W wykÓnaniLl pżedniotu uno\'} rV \'ysok!ś.l0'2 %
wynagrodzĆń[ unowneEo lrlutto za przedmiot LmoLvy Z! każdy dzień
Ópóźnienia, li.zą.odternlinuunowne€o lvykDoJnia 0ńowy;
]r) za opóźn]coi. w usunię.iu lvad stlvierdzonych p]7y odb]o.Ż3 Lub
jJwnionych w oklesie .ękoi]ni 7a w3dy i EwJran.ji lakości'lv trYsokoścj
0'2% lvyna3.o]i7Pni3lnrownolr b.utto za przedmiot unroNy za każdy dzreó

ofo..nr'"l

3

J

Li/'

o."gopr.",

c]z tytu]u odstąDjeoi3 .d umÓwy Ż P'zy.zyn zależ.ych od wykon.wcy
w sYsoko!ci]0 % wyna!.odŻenia lnrolvnego lrIutto zn pI7edmi.t LmDwyj
d)wprztpadkUpżed1ożeniazabezpiec7eni3nicZgodn.goŻpoianolvieniamj
06 !st' 3 umosT' w wysokoś.i ]0 % wynillodzenia unlolvne8o bn]tto z.
p[edniot unowy' PolV}ŻsZĆ uprawnjenie jesl njeza]eżne od ure8ulo$ań
określońy.h w s6 lst' 11umowy.
Ż] Zan]awiającyzaplacilvykodtrWcyh.ęlnroilnąztyfułUodstąpjenaod
unoury z P]zy.zyn ZaLeżnych od zamaNj.jlcego w lvysokdści10 %
Nyna!rÓdŻe.ia lnroivne8o bNtto za pr7cdmiol udlowy
Wynagrodzenie umolvnc bn(to Za pżedmiot unrowy okreilooP icł w ś5 ' 1
tkt 1 njoiejsZĆ] utrlowy
strony postanaWiają, żc nalĆ7n. uahJlviają.emu klIy umo!voe 7o5taną l]ÓtąĆ0ne
W p]eNs7ej kD]c]nośĆi Ż wynaErodzenia Wykon3Lvcy ÓbjelŁgÓ ra\:Lllą, na .ol,/,_-l
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Wykonawca uf raża zBoJq'
sh'ony nrają prawo docbodzenia odszkodowanla uzlpebliają.eEo na zasadalh
ogó]nych,]oZclikaryun]o]vne niepokrylvająwcaloś.i poniesione] 57koJy'
W Przypadku lvystąp]enia Zw]Óki wyko.awcy lv wykooJnLu p.zez nie8o
zobowiąz.ń przy]ęty.h Óinlejszą lnlową Do j8dn.|rotnynr bezskute.zoym
wezwan]J Wyko.aw.y'za]n.wii]ący możc7lĆ.ić ich lvykoDanielybmocmu prZ.Z
Jebie podn]iotowj n3 kos7t L ryzyko Wykolaw.y' 7acholvu]ąc P.Zy tyJn plawo do
domaBania 5ię od lvykÓnaW.y nalrmwienia szk.dy'
wykon3Lvca Przyjmlje do w]3do!ności' ż!
r' do*awa objęta oi]rjerzą UmÓwą bqdzie objęta dotin3nsowanleń na podstawie
umowy. dofinanŚo\'anie plojekru pn' RazbLlo||o potentjohl uzdto\ljskove|]a

nollernndąęln|ronruktur! uzdlawiskavti

i

turyŚ4,tntrekreocliń.j,

leatizavdnelo || runfu h dzilnj)id lj 1 Razwój patenqnh.ndand
nall) Rqia aln!3o kjrlnnr a)Eń|!jlĘ!a wa]ewódłwn h]dkrą

2

kila rJ

]atd

njeteImjnoL'e ]ub n].naleŹyte wykonanie umo$y, bądż też jej niewykonanie

|-\|"fu' z" }

óEol/' ó

''\'_ Pgodoli' 'ol' i'

3 ZJnla]viający jest swi3Ju.niÓdJwcą stloną unorvy 73t'ad.] Z płanlikjen

pub]i.znym. w PjzyPadku nal'ażenj. za]narv!]ą.tgD ol niephwjdłowościw
rcaLjzacńśwlld.ZĆń$!annlowaDych opiekLZd.owotnej wzaklesje lec7oictwJ
JZd.Ówkkolvego, $lnika]ącc 7 dz]ałania/zanied]ania WykDn3Lv.y p.Ży

lełLjzaci] ni cszti unlowv, Wykonawca z3pła.j Zinlalviają.enu
odszkod.Mń]. \' trysokoś.j lórvn.r wysÓkoś.j kal na}ożony.h

Z3mawiaiącemu p[ez Płatnik3 pJblL.Zne!Ó
Ponadto' Wyk..]wLa ZaoozÓal się z \'arunkami' jJkiĆ zamłlvjający musj
5pcloi3ć\ł Żwiązkl ze zsiąz.njenr 5ię JmÓ!vą z płJn]ikiem pL]bli.znym [w lłm
s7.ZegóLńle \ł odniesjeniu do zobowiąZań ZJDlalviaiącego odno57ącylh się do
seMisowan]3 ] prŻlllądu splzętt] na b37ę zJblr!Ówą splzętu
]ehab]lita.yjIego j/ Lub nredycz.cgo], pÓlwierdzają. moż]iwość|.aw]dłÓW.j
Iea]izacji |]niajszcr !fiÓ}'y bez nalazen]a !o*JnÓrvL.ń i zobowjąza]i
rvynLk3]ą.y.h Ż obolviązującej ponięd,y Ża.lalviającyn a p]atr]kjc]n

t'h

' 'oa
lrZcLi na d0tek dzia]ań luLr nn]Ć.hań WykoDaw.y . v'5zc7ególnoś.j ŻwłÓki !v
Iealizacji unroI} Zanid.hania lełLjzacji un]owy ]ub nLrnaLcŻyteEo (ykon'a!.n]i
u]norvy, dofinansolvanie o któryn nn]wJ !' ! ' 7 nie zost.nie p.?yzoloc Lub
Zo$anie cohrięte, uykooJlvla nrĆZależnie od k]r u]nowoylh \'ymic ionyd] !v
57 ust. ] 7aPh.] ŻanjlwiającenN odszkodow3niĆ $ wysÓkości róWnej waŃ.nj

cła.anĆia
1

s8.

irĘkoioja

'akości
wykoDż!!.a ldziel. gwJr!oc]i jakoś.i Óa
okles ''..' . ', li.ząc od dnj. odb o]u
gwardnĆ]0, tzn lnnli ą]nu Ś lŁtń1a w}

za wady
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ln ie zo propana||a n! !]||d.ah.ja dodatka||o, Iiczana w n]e'qńĆh)'akles
odpoNiedzia!nośd Wykotralvcy z tyfu]u ręko]mL Za $idy ]est lówny oklesov'i

ewcntud

2
3

Xal1y $!amncyjne WykooJwcl !łyda 2anawilją.emu w momen.jĆ dostalv!
cwar3n.ja n]o Óbojmu]e uszkodzeń powstllych z wir]y trży(kownika, z.rólvno

zamie[ony.h jak l Di.ŻaJhierŻÓnydr [w szczegó]noi.j PoNn]}}ch l }]'niku
niesllścjłlji'uhhcji to*T'u Lh .]cs. c[sp]oxucji t| l.iutrkld] j |a 7xsaJrch
trjczlodn}clzok]tś.r)'Drin7cZFlodu.entl'lrędą.ychnlstqpsLLvrnposł!gńvania
sję spżętem niezBodoie 7 ogó]nio przyjętymi zas.dłmi obłu3] j korzył!nia,
spowodowany.h uLcŻgodnym Ż in*Iuk.ją obnugi ko.7y\lan]Ćń, użytkowaDiem
tanśpofrem, skł]dowanie]n, fub p]zc.hÓlvywaniem bądż czyszczenie]n a]lro
konserwacją sp17ętU, bqdaĆyĆh Dastępstwem odd7]aływ3njJ zcwnqtzny.h

czvnoikólv dleni.zDydr fub tennkzny.h' nlcpEwldło\lelo działania
podŻespo1ólvniezajo5talowlny.hfab.y.Znie$zakupionyDrsp[ę.ie' poL|5t3ły.h
w t1rniku st.lnvJnia ha(lljJłó$ ekslrLoatacy]nyd] nie78odny.h Z Zale.eniani
pI7!Ż PI.dUc.ńla, uszkodzeń lned]anic?ny(h]
w okrĆsie ElvaIan.ii i Iękojm] rvy]{on3Wca Zotr.!viązan! jest bez dodatkorve3o
wynaElodzen]a do oJF'awy ]ub wyniany każdego z elementów, lrodZtspotów Lub
7P5!o]ów sP.Zętu, któIe uLeg]y uszkod7eniL z PrzyLzyn wnd konstnLkcyjnych'
p.odUk.yjnych, wynjkających 7 norm3]n.!o użyd(ollaDia w oklesie Ewalancji lub

w okle9c

gwJrJnc]i lvykoDaw.a zobolvią7any ]clL dÓ x'y]{onanja bezpłalnydr
j
sĆ.Wisów plzeELądów ok.esowy.h s!.zqtu - ZJle.lnych p[ez producent3 n]e
rz.dziei jednak niż ]' N ..ku, ]3k ró!'dież do zapewnieni. na $vói kolzt.z!].L
niezbędny.h dÓ sĆdlis! i przeglądów oklesolvy.h LLh c7qślikonjĆcŻnych do
prJLvid]owe3o funkcjo.olvania n)'z!łu
lvyko.aw.a zobow:]7u]e 5iq d. prz!*ąpje.i. do lsllania !'.d [Lrte@k' A'l.il
sprzętu na podławie kJżdo[zolvego pisemne8o dlo8ą maLlową lub Iaksenl
wezwaDia zanrarv]a]ącego' n]!Zwłr.Znic, ni. póżnjej jednak niż lv cjągu 43 3od7in

(l]czoDych N dni .ob..Że] od zEloszeni. w.d (uste.ek, 3Lvl.ii] ltz*L
przvstąpie.ien do usuDię.j. \{ad [u5toIck 3rvJril] stony Żobolviązane sa u5t.L]ć

W pr7ł|adku kooi..Żnośo napralvy sprzętll \! ok e5i! 8w3ran.]l, pr/lz czas

]r]7ekI3LZa]ą.y:L4 dni' Wykonaw.r zapewDi 7a].3wi3ją..mu -.a .zJs DapIa$y
sprZĘt ŻJslepczy o paIa]nen'.dr te!hni.7n!.h nLo 3ońZych njż sprzęt n]pI!\!ia|y
Wykonaw.a odporvi3d3 zJ Jo*ar.Żody splzęl Da lvannkadr okreś]ony.h w

sp[ęhl z3odn c 7 L{' 6 wykona$.yzolrowiązUje się wykonai
.aprawę w okleś]oDyn pŹez stony tc.ńńie' lje d]uższynr ]edn!k |iż 1a dni lv
]][ypadkL t.ŻckrÓcŻĆnia umóNjoneEo te njnu wykonalv.a ZobolvjąŻany jest do
ZJotJly na rzecz zamłlvi'iącego ]Gry Un]ovnc]4]odDie z5 7 LEt 1pkt 1a] chyb3,
żedluższycz's n3PIalVy W]'.lka z plzy.zyn nje ]eżących Do stronic Wykonalł.y'l(
takinr tr7-yPrdkustosLjesię blzn]ienie ust. 6 nin]c]sZ.!o pira$a|u'
seIlvisowanie 5D]7ętL' tj' P.Zeglądy ikonseMacja będą dokooyw3nc Lv sposób
ztsodnt z. lvslaŻólvkamj p]oducantów DodatkowĆ przeE|ądy zost. ą lvykona|e
DÓ](onując napIawy

9.

po zajś.ju oko]i.znoś.L wynjka]ą.y.h z nxn'ukc]i obsłu3i

W plzypadkU odmowy wykonania napmwy Wad](vcgo st.z.tu oraŻ
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niewykonanja us]Ę 5envisowy!h ZgodniĆ Ż Postanowieniami njnie]szejumo\Ę', i
$ szgególnoś.i Ż 0$.3 i9 Zan]awiaił.y ]noże be7 Ny7n3czcnia wykooał'Ćy
dodatkolvego telninu poNiel7yć rup.awq btdź dÓ]lonanie lsług setrlisovy.lr
iru]emLwybIaoĆn]u p.ŻĆŻsiebjepodnliotowina koszti ryzykorvykon3w.y
Koszt wykonanja z.stępczeBo oroże 7.łać PÓtącoÓy Ż wynaglodzenia

/)ko''!/''b'"h''f''-"'l"7V'.oLa'o'''"'''o

s\łiadcze.ia ElvalaD.yjne Wykonawcy po7osbją bt7 x'p]yw! na lprawnienia
zan]awiająceBor'rynikające? Ięko]n]i, którĆ sLos!jĆ sję zEodnjez post]nowieniani
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ś9'
odpowjĆdzial.ośćza szkody

1

Wykonawca po.osi pellą odpowied7ialooić odszkodÓwllvczą Ż lytułu
nie$YkoDanj. hllr n]enależytc3o Llyk.naniJ dLnjĆ]sŻe] lnosry, w szczególności
WykonawcJ ponÓs] odpÓlliedŻialllość za wszelkje szkody 19]?ąd,one

a) Przydosta\'ie

]uL o1ootaZL sprZqtrL ni bJŻę zabie8olva sp[ętu reh.bjLitacy]neEo

j

b] Będą.e skulkien wadliv'ego onjntażu 5przqhL oJ bJZę ŻaLieEolva'sp[ętt]

rchabilit.cyjneBo i / lub medy!ZnĆgo
d Powsta]e na s]{ulok WadLjwei obsłuBi spnętu n. h.zę zabieBo\'a 5p]zqtu
rehibilitacyjneEo i / ltlb Dredyc7nego będt!.j cf.ktem brJk prŻesŻkoLenia i
pżeegzaninowanja bądź niewbślnvPgo P.Żrszkrlrnia i pIŻeeEzanlino!!ania
pe15one]u z3n]ał'iajJ.ego
d) N{a]ące!vpływ nł pnWidłowośćreaLizacji u]nórv z.wJfry.h PrZ.Z ZanrawD]ą..lÓŻ
płatnikiem publ jc7nyor
2 wyko|arvca ponln wŻllęden uaDawia]ą.eco odpowiedzialność N pPloer
wysokości za eweDlułlne roszczeni3 ods7kod.Na .Ze osób trz..i.h Za szkody
uYnikłe z \'!dL]wego wyk.nAn]J bądż njcwykoDania umo(y' bez wzirlędu na
J 57(7onc Z tc8o lytu]u loly umo\'ne okleś]one s s 7 umowy.
] wyk.nalv.a odpo]viada z. dzjilan]i bądź 7niP.h3nia osób' któIym] !c
poslugule prry LvykonrniL umo(y, lak za swote wlasDe
4 ZamJwiający nie ponosi odpo!viedzja].oś.j zł szkody po\!5ta]e w mitniL
lvykonxivcy p rzy vykonantu ninjejszej urnowy
3' Wykonalvca zobo$iązany icst posi3dać pżcz .aly Ó]tes leaLjŻa.ii umolq omz
w okre5]e ud7]!LonĆ] gwjran.ji ubezpieczenie od odpolviedzjahości .y\'ilnej
ŻtytulUprowłdzonejdzi.lłlnościBołodaIc7c]w7akl.siĆ JLrZpi3.ZĆnlJ
pokryl'ają.ynr ryzyka wystęPują.e przy .clliZa.]j ninie]szej un]ol{y, na kwotę
LbPzpie.Z.Óia Óie niższą njż 700 000,00 zl [słownje: s]edem5!t iy!ęcy zkny.h]
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s 10,

odstąpieniaod umowy
l.

opró.z }Tp3dków u}mi.niony.h w p.ŻePi\a.h powsze.hnLe obowi.l7uj.l.y.h, w tyn B
oraz inny.h okrt!lony.h w nin eAŻej uJn.\|ić, ZJł] lr.l.y
nroże odstąpić od u'!olvyicżeli]

1].o,poc,ęlie,.ĆallZacjJlUbW'koń.zenie.alościpIzedmjofuunlolvyopóżnias]ę
Z PrZyĆZyn ŻaLeżnych odWykonaw.yo wię.ejnjż 14 dniaLbo je'e]ipgedm ot
Umosf jest (rykon}av.ny w spo5ób N3dln{y lU! sPr7c.Zny z dńÓ!vą' a
wykonaNca pom]mo wcZvania zlńa\łiJjacego w dakzyn.iągu nje le]lizu]e
uńo1!y ŻEodnie zlej postanowienjan]i]
2] lvykona$.a lv ąrosób upo]c7'wy narusza Połan.Lvidnj, ! j.Wy, \łskutek
lz.HD zołałdw k.obie obciążo!y kaIa umowną
za rawjający n]oże odsqPjć od un]owy skłaJJ]aĆ Wykon!ł'cy nosowne
onliadczenie lv t9nnirne 30 dn] oJ wystąPicnD okoLicŻnośĆistanowią.yd]
podsbwę od*ąPi.n]a od umowy. odstąpienie w z.]eżtrościod woLj
zanawiJjąceBo będzje L'ryNielać skutek ex tunc (odstą|iPnic w.3bś.]lub cx
nunc lodstąpjenLe w Uęśli)'
w PI7ypadkL Dd*npiĆn]a od un'owy LubjejIoz$iązanja *.ony olr.iążają
nasrępujące obolviązki:

tenni]rje 7 dn' od dnL3 od5tąPlĆnrJ Ód ufuolv! L!b jcl .oŻwiąŻ!Dia
lvtkÓnawĆ! przy ldziale zanawia]ą.e8o spogądzi s7.ze8ó]o\!y Plotokó]
dosawy w toku określający iLościowe j j.kokiowe wykonnnie dostalvy,
wedfugst.nu na dzień od5tąpien]a lUb.ozlvią7Jnia Umowy
2] rvykonawca ZlLĆZpio.Ży prŻĆrwJną doi.lvę w zakresie olrustron|ie
uzgodnionyn n. koszt stloDy' któm ponosi odpo\'iedzj3h]ojć n od*qPL.ni.
]ub Iozwiązaoie onroĘi
3] W'kÓnalv.a Żg]osi zamawjają.enu gotowość odbioru doslłlvy p[etrv.nej
jeżeli odstąpie.ie od umouy hlLr jej rozWiąnnre nlst]]pi]o 7 PrzyJyn' Z]
które wykonaw.J nic !dpowiJda;
w.aŻ]. Ód$ąpLenja od umo$1 do planroś.i sfnaErodzenja Wykonalvcy 7a
lvykonaną dostawę stosuje sję odpoWiednio Po5tanowjen ! Lrnoł! d.tyl7ą!c
p1atności wynag.od7en]' zJ ttkon]nc JmÓ!!y' pÓd(Jwl wy*awienja' faknuy
rV P.7yp3dkJ od*ąPicnja Ód uńowy lLLb jej lozwiązania je$ protokół' o któ.ym

1]

w

s11.

Zmia.aumowy
strony przewidlją znri.nę uDolvy !v przyp.dku
1] zniany jakjchkolLvLlk p.ZcP[ó!v i lndyĆh dok fuentów, w tym
plÓgrafflowych,Ę.glo'ołlĆoo Prclnlnu apetacyjnela .llo
Padkarpaekie9ana loto

?]'nian

2011 .?rŹ, ' ]n3ią.y.h

wp]y!V na rcallZa!ję

koni..znych, sPÓlvod.lvJn!ch okoLi.znościami, których

dŻlałając z należytą staIannoś.iąnie nró3}pBervrd7i!ć

3] znriany te n]nu real]7a.ji dosiawy Ż Pż}czyn .ieŻnLeżnyc! od
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ŻnliaDa te ninów ok.cślÓny.b umową będzie jedo3k doplsz.Żalna tylko lv
przypadkU, gdyk.njecznośćwykonanj3PIa.$ lymoklesienie je5tn3!tęp{ł'Ćń
ÓkÓ]i.z.oścj,za któ.e lvykoruw.a pÓnosiodpowiedzialrroić;faktton musizostać
Żg]osŻony Zama1viają.o]nu i n ui zostać potvvieId70ny pIZ.Z zJ lawia jące3o
4] zniany \łfn38l!dz.nia wskutek zmiany L.ŻqdÓwej stalvki podatku VAt,
u7asa{lÓiĆnia ekonomjczneBo i/Lub tĆ.h ].zneEo' o3.anjc7eni3 7aklclu doslalvy
przez za]nawia]lc.go, zniany umówjonetso Zak.esu do$alvy {zmiaDJ
1'!na3]odzPniJ w t.rkin p[yp.dku ]P5t dokony\'ina w op.rc]u o stonlvnĆ
poZy.jĆ rabeli pa.xmetIów red]ni.Zoy.h] j
5] Żmiany unrówjone8o 2krĆsu dosta\y s Iazie kooLPLzny.h Lub lzasadnionych
znria| w tabĆl] pJranlerów tedDkzny.h powsLr]ydr z p[yczyn |jennjŻln'y.l'
do PrzĆwidŻenja, konjec7noś.i lub 1.chni.zno ekono'n].zncj Zastrdności
Zastosolvania nraterilkn! i urŻądzeń lótrToważny.h kÓnjccŻnoś.i $1konanii
lozlv]a7ań równÓważnych Lulr z!n]iennydl Wynikających z u\'lrunkÓwań
lc.hnologi.znych lub Uż!tkowy.h, o3Iani.zen]a finansÓL!ŁEÓ po stloDie
2J].aWi.jącego 7 przyżyn od nieEo Diezależnych]
6] zmr3oy organŹacyjnej polega]ą.ej n3 Żfiianie osób i i rydr IoJn]iÓtół'

wspólpra.ujących p'y ..aL]Żł.]i zamóUien]a P.d warunkjen, że jch
upmwnien]a, Poi.nqał ekonomiczny' rvykon3!v.Zy idÓśvi.rd.zenie Iie są 3o67c
od tych' jJLĆ posiada]ą podnrioty 7annlnlaÓe' zmiaDy te moBą na{ąp]t Ż
plyJ-],d orgtr.lzacyjnydr pod wJ.unkrĆm, że osoby te s]rełrj3]ą wsŻyskje
n'ymogi wyn jkające 7 zapyudla ofetolveBo i z]ożonei ole.ty'
Wa]lośćzmLany hie może przekroc7yć 50 ł. wnfioścjzamólvienia ok]cś]Ónoj
p,.rwotniervumowle
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(odaksu cywilneBo),
Zmiana post'.Ówień niniejszej UmÓwy wymaga zachowania lÓrmy pisemne] pod
ryEo..m nieważności'
Wykonawca bez zEody zamawiJjącego n'e ńÓżĆ dokonylvać pżenieśleniapraw
i obowiązków wynikających z niniejsz.jumowy na osobytrzeĆi. zgoda' o której
1"wdz
i'
mow" w7d' ls"yn.E"foln y p '"tr| " pod
'oś
'/Bo'epoddadzą Eo
powstałego
rĆalizacjiumowystlony
na d9
w razie zaistnienia sporu
pod rozstPygnięĆie sądowi właśclweńUże.zolvo i njejscowo dla

Unowę spouądzono w czterech jednobrżniących egzenplaEa.h, po dwa dla

