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z.war1a w PoLań.zyk! w dnlu
'''..'''' Fońjędzy]
N]epubliczny zakład oDie]{j Zd.owol.ej sanatorium Uzd.olvEkos'e PLo.' spólka z
ogEniczoną odpowiedzialnoś.ią, z sLedzjbą w 33-610 Polańczyk' uL' Żdrojowa 32, NlP
6881233255' replezentowaną przez
]an Mazu] ek ' Prezes zarządu
Pnszkowska członÓk Zarządu
z{'aną dalej zanawiaiącym,
^ÓÓJ

.eprezcnl.waDym przez
Żd anym dalei,, W! konaw cq"

zwanyBi dalej łączni€,,.'trołon'''

\| ||ynl1u wlbrfu oklr, Wykona||l! w Panępawaniu afe|tawyn, ptowld?ohln
2gollnie z abaŃązują.ą zasadą konkurencyjnalci .w.porĆiu o WlE-ne w a]k.elie
lil ka\| d] l)aści wyl1itków

w rańath EuraPehkiega !. ndu5zu Raziofu RegiÓnalne9a
F',duŚ2u
spałeezre9a
a Ł Fuh.!u9u sPlinani nd ldta 2a1.l 202a.
LWope]\kiego
kw a
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Przedmiot mowy
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l^ Lo' k
l\
'J'-|'
lrmiwLallry JPLd
"'. '. Ó'
' p''l''l"'o
b dÓWlanych, na pot.z€hy i w związku z rćalizacją projektu pn' 'Rozbudowa
potencjału uŻdrowiskowego Nzoz sanatorium L]Żdrowiskotvego PLoN w
Polańczyku Doprzez ńodernizacj''' infrastruktury nzd.owiskorvej i
turyŚtycŻno-rekreacljnej " leaLizowaneeo w .aorach podd7]a]anjl 6l RoŻhój
pÓt-"nc]all endogeniczneBo ] egjonu, Re€jona]nego Ploclanru opetacyi]reEo
wo]ewód2twa Podkalpa.kieEo nalata 2014 2020
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Zakres P Zclmi!tu Uń.1lyolle]nNje

sykonatLe D5tal..jL sy5LrfuL \tg aliza.ji poŹaru ssP ol'az ste.owania inslaLaljt
oddymia.ia Llatek s.hodorq.h,
dosla!vq L hontażdl2wj p'ze.iwtożaIo('y.h'
PEednriol !mowy obelmujc wyko]l0ic w.?clL{jdl Ira. j cz'nności niezlręd.'dr
d. pralvidłolvego wyko.ania rolrót' $ tym lównieŻ sykorranre wszelkL.h PIaĆ
związanydr z Bynroea]ni FHP, oddańicdl przĆdmi.fu Un]oul, do użytku,
.'gJni7l.ja i rei]|zJ.]ą !mowt lrezzak]óce]i oIaz puąnnęcLenr placu budoBy
\Ą'yk. ralv.R.śwLadLh, ż!
\jq2 dokunr.nta.ją Frojektową' dokonał \ł]z]i
^tDZDi]
pLJcu bldo$y, nie wnosj do nich zastDeże]i .o do i.h Zu|głn)!.L
L prawLdł!lvo!ci !ra7 |o1Wil.d7a ż. UlvzględniI Ęmie!ione czynnikl
1ł oleIo!'ane] cenie inje Lv]dzL pIeszkćd do pe]nego, Le.m]nÓw!g. lvykon3lLJ

r r!,J5Zol u]no!!y' bĆ7 konje.znoś.i ponoszenia

5

":"g?'l*:':,]i.Ę

pżez Żamalvia]ącego

jikichkolwiek dodJtko('ych kosztów
lvykot.wca wyk.n] P'Ćd!.nn u]noWy z materialów Wlasnych ]ualenaly
do$ar.zoDe przez Wykonawcę n 6za odpowiadać wynrlEoir dL. wyrohóll
doPu!7.7ony!h tLo .bd]tr' j {.soMnia w budownicsłje Ilateljaly powinny
odpowl.dai' co do jakoś.i'wynrogonr lvylobó!v dopuszczon'ch do ob on]
sosowania plzv $yko ]y$o ]Lu oból bLdoR]Jny.h
s2.
Te.Drnr wykonania

1

5uony ustł]aJą ternnn rykon.n]. rolrót lrudo$]anych o któIych mo\'. !' E 1 do
l]lj7po.7ę( ! roból

nJ5tł| lV (

ą3u l+ dn ka cnd!rZ.By(h o(l dt a ]r!dp]5!n

l

ŻJ datę 7aL{oń.z.nia robót Llvaża Śję datq r.ŻpocŻęcia .dbj.rD k.ńfuw.go,

z zastżezenlenr plzypadku przerwanla odbio.U z plzyczy]r lezących po sn'o.Le

Wykonawcy lub Z polvod! wad plzedmlotu u]nolvy' tV tak]m p]żypłłku
terninen zjko11cze.iJ r.hót będzlrdita podpisani.r pr7Ć2 ol)i. strony Prdb]('U
odbjo.u rcbót po lslan]u plzy.zyn p.zerwy i! czy.nościa.lr zwlązan),dr
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.bolvLą7kólV 73 nawLa]ą.!go nalc7y
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niezbędn'Vch d. fulpO.Zę.iJ pntrVJd,.n a
'!hót]
2] plzekaz.n]e \Ą'ykon.w.y pla.! lrldo\ły w telminie 1.1dni
3]

dokonylvanjeodlrjo.ó\,IobótzaDikaj_a.ych
I,
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ulegają.y.h
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pIez Wykona!!.ę Eok\łoścido.db!.lu;

!t zapłataWykonawcyr'yna!]od7e.iJ

6l Za]r!wn'! ]!

E

V!'ykona\,.y dostęp!

o

za s'ykonane i odebmne ]obo1y]

d.

mediów [.he.gi3 .lekt]'ylzna' woda,

s4.
bowiązki wykonawcy

Wyk!na$cy nn]oży:
1] zapew.ienle !ł]aś.nvego'llpl!wDńnego i wyklvJljnkÓ\ła.cgo IeIone]u do
$ykonroj.r przedmio L ninielszej molvy;
Ż) zapew.Lenie5przęfu spe]nLaJi!egowynrJgan]l nÓfi. L.lhnicznycl]]
]] lo.glnj7osJD je zaJ]Le.za ]olrór lr!dowlalych;
4] oIEatlzow.n]e dostaB matcnalo$ych wśt.sób nie utUdniJjący nonnnL.ego
IunkĆ]onÓ\łJDi' budynku oraz Po wcześniejszynr uzgodnien tl daty ig!dZ]0y
z u amawia]acym llLb jeEo pżedstlRicieLc]n;
5] zgodnc z |].ztlisan'i ?agoq]odarowanie odptrdów $Yt!'oIzonych pIez
rĄlyko.aw.ę w zrvLązku z lvyko|ywan c]n unÓWy' 1ł tynj sukcDsy!'ne
usuwani! ly.h.dpJdólv d. dnja odbio]u lolico\łego] w razie zaDiedraDia LLLb
njenaLezytego wykonanL. powyzszych obowrązków p zlz wykoniw!ę
Za]naWiającernu p]7ysłu3u]! |.aNo, b9 doLLJ1](d!'.30 !'cltr'ln]l
Wyko|a\vcy' do lvykoDanja pohyzszy.h czy!ności na koszt l lyzlko
\łykonawly o]J, ]]!L ąccnjJ nllelnoś. Ż t.g! lyluł! l \ynJgn /ln J
Wykona('ly' ia (o tenlvyliz. z!odę;
ó] p]owJd.cn]0 ]ob1]l \1r([ilr nLe Powo!ujący d.1łasLJcji t.rcnó$ J].l!].tsłl.h
omz mie.ia osób posn'otnych]
7] pn]wJdztnjl lohót Po\łod!jlly.h ur dnjrnjr !v nOflnJLhytr] tiLnk.rono łn u
budynk!' w tyl. w $ynL]( których en]ilowa.y ]est zna.z]y h.łas ]ulr
lV 7wiłZ{u l kLóryi]i koD tĆ?|o ic.1 lłylą.Z.n]. 7ari]an a .Lekty.7|ots!'
wte!niniejczasie!z3odnlo.ynrzZamawiają.ymlulr]egopl'zedstalvicielenr;
l]] ]{dÓ.dytJ.Jl ..bót PodlłyL{onJ$.óNzo!jd!]ą.y.h 5ię nJ tLacu bud.$y
!] \rydzie]enie sn'elniebezpie.zny.h z|aJdujących się \,oLlębie plovadzotych

Do olrolvLązków

.obót, Żgodn]e Z PIep]saN bhp;
10]zabezpje.zenie j]La.u t]!dolvy plzod dostę1]en ni.|.żłdany.h o\ób;
l l]h l4lc
Z3tcrvn]Pnr! nraksynralrre] .zystoś.l i po[ądku }' oblębie
wykonylvanych Iolrór. także użytkowany.h dIóg kon !]ika.y jny.h j
l2]ściśłj
współt.l.J l7anrJlvia]ą.ynr lV Zakre5Le reallZa.]L przedniotu unrowy,
w lym i]ltonn.\łaDLe Żjn]llvia].]c.g. j ] !l].k!'a IJd/o l o Fr!lrLeDrach LLllr
oko]iczt!ś.a.]] mo!ą.-vdr wFlynać na jakośćroból ]ub opóźticni. llnl nl
irh wykonJiJl

ZamllvLłlą.ego pDed użvcjenr n]atElLJlń!

1:lluzyskanLe ak.cpt!qL
L.1]Lv

plzypadkt konLe.znoś.wykonan]a robót zan]lennycl] u'

p.0..,.

.,dr .P .l,

,...

akcepta.]] plzed wykotan]e]n tych lobót'

]5]nicz\ł]ocznc usulv!n
u]kot!a|atia'obót'
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ewe]lu.
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szkód

r'\ \

I

\/;&\!
.,/ Yl
\\',

I

':'iiii:r:::LiiiE

Potsl;

16]zgloszenie w'konatych robót do odbioru koli.owego olaz uczestnL.zenre

w czynnollje.h !dhio.u i

7ap.Wnjenj.

!śL.i(.ji śM-jĆrdz.ny.h lvld

M,te ninie hyzna.zo.ym przez Zamas'ialącego]

nj

dŻirń .dbioru kolicowego atestórv, śrviadecńł]akÓś.j,
.eltyfi]{atólv, dekla]acj] z3odności z Pokką Normą LLlb Ż to.nrann
obowiązL]ąc!nlj W. WśllóLnoci. Europejski.j, gw!lin.ji .n zajnsta].!JD.
U.ządzenia o.az pozosta\'ch doku]nentów niezbędnyclr do dokonani.

17]d..urc?eoic

l3]zLjkb'jdo\ła.ie i u'ycota.ie z ILa.U bud.Wy omz zap]ecza hudouy!łłan]ych
]naszyn i u[ądzeń p[ed p[ystąplenle]n do odbioru kolicoweEo lobót, pod
rygore]n i.b !s nię.ia !że2 zjnjJlviaji.ego ni kos7r ir!Żyko WykÓ|JlV.y
o.az pon'ą.eni. na]ez.oś. z tego rynl]u złynallodzenja Wyko.a{ty' ni.o

ss.

wynagrodzenie i sposób platności
W]'.aglodzenje wyk.na\ł.y za !'Vk.nin]. PżĆdłri(trlun]orvv 7tso|n. Z ofe]r.

I
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Vl'ynag|odzetie Óbojhujl w57y!t](io kosZty zs'iązane zu1kona.ieD
unloqy nr. dr.l.kte.]yczallol.yi jest.iezn]ionD. 7 7l5t17eżenicnr

rĄlynaBIodzetie' o któl}Dl moL|a w !n l olre]nru]e $szystkie cz'ytD.ś.j
W-vkonawcy nLezbędne do plawjd]olveEo $!ko.ani.r un.!'y' nawet ]eś]j te
.,0
.. o.)
I.
WykonJ1łŁ m3ią! moz]iwośćuprzednie8o !staLe.iJ !vsŻyslL{r.h lvarunkór'
tc.hn].znych zlvLązaty.I] z Ieiliza.ią unowy, n]! moze żądać podlvyższe.La
lvynag]odz.niJ'nalvĆL$ó!!!z!s giyzp[yczynodsiebie niezJlcż yLhn !móE]
pżlw Żleć wszystki.h czy.noścj nje7t]ędny.h d. pllw]d]oweso wykonanil
I

6

Podpisany bez za{rzeżcJ'j trÓ1okó] odbioru stanow] ]rodstawę do wyiawj.|]l
l].7PŻ Wyk!naw.ę laktltry tJA]' i ujs7.7!oił plZeZ Zanraw]a]a.ego

Plaln.ii ](o]icos'. nasląpi na podslWje tak !] kÓ]jco!'cj p]zeLewem na kontÓ
]rłtkowe Wyko.aw.y Wsklza jc na f!ktuze' w temrjnje 30 dDlka].nda]lolvy.h,
]i.ll. oJ daty dorę.Zeni. ]e) Zanrawia]ące.lU
P'zedmiot !nro\} n 1l.h!d7r na Z.mawLającego , dNv ]] 7aDłaty
wynagrodzetL] lvy]{ona\ł.y
L d/joń Żapłaly uwaza sie dZień Óh.jl''.niJ .3.hUnk!

zaz'z
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':'ffłi:r:'i'],ifi
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etl wtkonaw.y D 7y lłystawianiu i.ktury jlsr wpjsa.ie w ]ej l]eścL
p]zedmlotu L]nroL!} okleś]o.eEo w s 1 ninieFzej Unro9y] ] daly 7alvjr.iJ
nlniriszej u'no{l.
oblw

ąlL<
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Podwykonawstwo
Wykonawca moic 7Lecjć wykonanle .rqścjlolrót budow]lny.h 7lviązany.h
z RyllonadicDr predmiotu urnow! .rnemL podmiotoBi, tl Podwyko.a!!.y Za
działanle lub za|Llchjnie Podwykona(ay' wyko.awm ponosL Itł]lą

I

Un]os,a

l

'' ó j l'ó
'ó|'o
z Podwykonalł.l J.oże być zalvaŃa p.Zer\Ąlykonawcę podilalunk]e]n

lo7 'o' '/

|

|

Zo

Za]n!tr'iJiący nie z]ozy Wykonarvly iPodwykonawcy' w.]ągu 14 dnj od dnia
doręczen]a ]nfoma.i] o 2Jklesie Iobót !!lv .rz.Dy.h Pod9ykonaN.],
wolre. Bykonańia ty.h ]olrót plzez Podwykonał.!'
unrolyrv.wlocg.
Wyk.nJ!v.n pżedstau
Z.nrawLa].].enu pośwjadczoną za Ztsodn.ść l oryginałenr
'].zecin]
kopię unrowyz Pod\łykoDl!'cą juwzglqdniw n].J aLy:

]]

hkles lobót plw.rloi! Pod[ykon.lvcy by] 73!dny

z

lobót wykonany.h
!łynag odzeJ'] taLeżnyclr za łkr.s
w polLw'konawstwie nLe pEekrc.7!ła wytaElodzenja p]zyDadajtletso ol LeD
zakres ] obót w n niĆ]'.j !'nowie]
3] 10Ii]i]j w}'konania Zak]e5u ]obót poL{ieŹo.y.b Podw]r](ona\ł.y nje
pżekmczał tclnri]ru p.2ypadają.ego n. ten ZaL] e5 ]obórw njnjejsze]un]olvLej
4] Z!p]alJ LłyDnglodzetil z. wlkonan. ŻJ|]e .obót w}konnrylh
\łDodwykona$stBicnasqpdwjl.rpoi.hodbio[e plZcZWy(onJw.ę itelłlin
Z!pla1y lr!l nie dluższy Diż 21 dn] !d dn]! do{lj.zenia LktU'y pLZeŻ
Podlvykona!v.ę |o W'konaw.y;
5] okres odpowiod,ia oś.iPodw'vkonawcy wobec wykjoaw.y, 2 t'/tLLlu
lVJd]iWcgo WykonaDla polvrerz!ncgo nl! Ż!krcsu robót' nie by] klótsZy !d
oklesu !|lro\].dlilL.oścj Wykonaw.y lvzglęl]em ?! l3!viaj!.ego
2] ma

4

- r'd/

"for r "

Post.nolvLenia ust 1

:]

,"

nlajl odpowiedDie zastosowanle do zaw3]cLJ

unńłl Ż

JaLtryJn Podwykonavc.r.

s7
Robory niewykonanc, robory dodatkoee, robotf zamienne
Za I.b.ty njelłykonane LLLb lolroty Io .tkowe bndl ?Jnljen.e $tk.nane bez
2godylzlt\!ieŃzen]az!]naWia]ą.cts.WykÓlalvcanieot]'zyllalvynaEIodzcn]a
Roboty dodall(oBt lub ŻJ!l dr)De, któ]'!.b konleczność 9ykor.n ! wy]il(la hcd/rl
Ż b]ędów, zanLedba]i ]ub zanicdranLo WykonJw.y Wykona\v.l wylon] bez
doIalkowcBo !'yi!gfu dŻeni.r
W!tragl.dzeDie za leahŻ.cje Iobót (]!{]ad1owych, tj iŁ.bjętyd
podnalvoMlm nreŻbędry.h do l.go prawidJoweEo wyko
w]rkOnlnj. {ł1o się konie.zne .a 5k!lek sytua!ji oicnx]żli\\'!
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,aaztz-

poRri

::sTiii:f"iji
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P7cŃidzenja stroty ustala odręhIi. ]ako wynagn]dŻelje l'yczałLoVl, \v opa].u

o kos'&'ys otetowy s!ożądz!!y przez wykonalł.ę z
nośników.cnotwó.czy.h w.dług kosztory!u otertolvego

zasLołŃa'ienr

r.botypodstawow!
zaakceptolvany przez

na

4. Pod!!a\łą tllkona.jJ ]olrót do!aLko{ych będ7].

Żanawjająccgo IIorokól konicc7ności oraŻ Jneks do nin|Ćjszej
odlębnl Dmowa na rolrot! dodatkolvo

u.roB'

hLll

ś3'

zabezpieczeDie należytego wykonani. Dmowy

l'

lWkonalVca lv dn]u za('ar!iJ Dnro\!y !lno5iZabezpie.zenL. nll.żytego $ykona]L3
Jmowy w wyln(ości 10ł] .eny .alkoNite] brutrÓ poda.ej !v
vn3NI.dzenja lr]utt. L] kwotę w Uyn'{ości

nowr tr rs 1, Wyk.nJlv.i

rzaplt ntuafenollt").

(ŻaŚtanie

v]isuh. jedna z fun

ZabezpiccŻenje lvno5z!nc !v pienLądzu wyko.aw.a wpłJ.a tże]ewem n3
|'!huneL{ lra.kowy w\kazaDy pIzez la n3wjaią.ego
Zi1rezpje.zen]c nJleżyteBo lvy](oninia Unrowy unalalvia sLe n..Jły o]{Ies

Jlzeli z.beZpj!!Ż!tid wniesLono !' pjenjądzl' Zama\łjaią.y przelho$lJ! ]. ta
op]o!enLo'inynr mchunku bJDkowynr Z!ma!'ia]ący ZwIac. 7alr.7|ie.zenie
L|njenone w p]0h]ądz! z odselkarnj N!nikającynriz umo!'y ra.hUnk ban]1o!v!ro,
r. klo.yni bylo on! pr7lcholtywane, pornniclsrone o koszt prowrdTrtrii fulo
prŻe]Elv pienię(lZy nJ raĆh nek Lnnkowy
la.hunku ol.z |(N! zj] lrankowej

']

W p[ypadku l'nj.śjeniJ zabezp]elzonjl daLeż'teBo wykonańiJ Umow]'$ iolnn.
grva.Jd.jibanko('e] ]ub ub.Żpie.zeniowe]z dokUn]entu Rwłr.n.]i orU\iLłJ'.iki.
n]eodwo]aln.ać g$Jmnqi oraz otr.lviłzek bez$a] unko\ł.go' Iealizolyatogo nJ
p]e.5r. lvezwanie zanrllviaj_acego' speln]enil !doklmentolvany.h r.sz.1eń
ZnmaWa]tlogo, \' Irzypadku lncb'!k.d'nja LLlb nlenalc7ytlgÓ wykonan]a llmowy

e

nalezytego ('yko]anj.r Umowy shlżyi będzie Po]{ry. u
!q.ltLLi]nV.h rosz.Ze]i zanJ\łjaią.eEo z Nfulu ni.wyko.anLa lub nlena].żyicgo

Zi]rezp]e.Zcn

7l]1t] 7al.zpieczenia
rrzcŻ obi.ltoty

nołn]e:

lł sł.lłDie. ''' '''

71

.

'

.

. ,ł 7ostJ.ie zl,ol|Lona w .iągL 30 d.i od daiy
pIotokolu o.lh o.u końcoł,ego bezzaslrZcżcń

3ołi zabezpLe.zen]! lj ](w.ta '''

'''

podl)

sJli.l

z tytLlłu 3s'.rłn.]j a{onj
łl.ękoJniz.w.d}r7o5taniel!vo]njona LLllrzlvrócona(lelmiDie 15 dn odInl.

zostanLc

.

zl,

t] ]$.tn w wysokoś.]

p.7o{iwj!nl ].ko złbcZp..7r
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]e loszczeń
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okresu Bw3ranc]j i/lulr ]ękojmj Zi]nawia]ą.y p!lViado.ri
IrzĆgLąd! z 10 dtiolłJ,m $l,pIzedzeDioo1

Wykotar'.q.

t.ImLn'e

1o' W p]lypadkL niepPe|]uŻlnj! ulr niewniesiĆnia noweEo Zabe7Jlio.zenia
t.]PólniĆj .a 2o dnL !Źed !pł'a!en lcrfun]u ważnościdoty.h.zasowego

zalrezpieczen]a 1łnicsionego $ rnne] r.rJnie niż lv pjenlądŻu' Zamalvi.]ący Zmi. ]i3
lo]]nę n! 7abezpjeczenLe h pjenjądzu' popŁeZ {'ypłatę ki!oty z do1ychc1aś.wego

11

Wyp]aLa o królej mowa w ust 10' nastepuje nj. tóźniej .iz w ostatnim ddiLl
Nażnoścldolv.hc^sowego 2abezpLe.Zonia'

s9.
Ka.yumowne

1

oho$it7!j.]cą jch fomrą odsZkÓdÓu'ania są kaly u no!'ne'
któlebędą na]i!Zlne w następu]ący.h lvypJdkachilvysokoś.La.h:
1] W!konaLł.a zap]aci Żnnrłwi']ąceDr! k.ry untjwne:
a] za opó'n]cniĆ !v lqkon.nlu p]7ldńiotu Umowy w t'tsokoś.i 2 %
wyntrgft]dzeDja unrownets! hlJ1t. za pnedmn]t l]nloWy za ]{azdy dZ]!ń
.póź.ienia, licząco tr tiJlu Llmownego wyl{onJnia Unrowy]
b] 73 lpóżDienje w usun ę.il Wad stwieldz.ntch p'7y odbiolze LL|L
ujalvnio.ych lv okrcsie lękoj.ri za lvany r gwaIJn.ji jakoś.iu'wy5oko!(] 29i
lvyn3grÓd2enja unrowneE! brUtto za P.zednriot Umot'y za LGżd)' dzie]i
opóźDienia, li.Zą. o{] dn]i lvyzna.zonego p17c, %n]a!'ia]ącego nł usuniq.jJ

stony posranJwiają,

ze

.]z Ę,lLłu odstąp]on

l !d tjnjo\l

plzez którąk! !'jrk zE stl'on z p[y.Zyn

lvvsokDslj 10 Ll'i'u'ynJgftjdŻeni.r !nro('.eEo brutto 2 p12odn]iot Un]o$y
dl w pTypadku przedlozenra TaLrrTri.czeni.r niezeodneEo z po{an.rvieniamj
51o Umowy !' Wysokoś.i 5 ł b'ynag.odŻe.ia umovnego b]uLt! 7a
L|

r"

2

U

o

'
Ze naLcżn. Zan]alvlalą.e]nu kary ut.o!'ne zostaną pon'ą!one
stony !ostana!']aJa,
w pLerwszgi [Ó]cjności z lvynag.odzgn]a lvykonalvcy ob]ęteg! 13kLU.ą' J .o

W\'konlwca w]llaZa ZgÓ.lc

|rawo dodrodzenli o szk.do\łJ|ia lzuPełna]ą.eco na 7.ljLJcll
.gólny.h ]eżeh kary umob'n.'rjo|okryw]jąw.ałościD!nj!!on.j s7kody'
W przypa ku \ł}\ląpjen]J zwlokl Wykonalvly W wykon..iU p.zeŻ n]elo
,0bowLąziń p[yjętych .inie]s,a Lnl.Wą, !o jednoklotny]n bezskut].,nyń
wezwanlu Wykona$cy 7lnjllviają.ynroże zLecić Lch wyk.nanic NybHjen]! pIez
rcbi! fodiiLdoni nr koszt i |yzyko U/yk!ia!v.y, zachowui4c przy tyrn pra$o do
dofu aBanil sję od \łykoDJ!v!y nJ|.l!vielia szkody'

stony

L

nra]ą

urvkonawca lr'ŻyInD]e do lviadonroścL zc
l nobor], budow]ane ob]q(. ']jnio]s4 umową będą ob]ętc doInJiso!'an]en] Dl
podstlwi. nlowy o donnlnnnłln ! |R,iek L pn' Rozbudowa ipot.n.]JlU

''o'oł o "d '' / '''o'
Do|r

lr7 Ó denrjzac]ę

lnń'.slru(ury'

'l01' k '\'" l.t

!Żd]Ówkkowej

i fu

\ol
lystyczn!:]c\cl.yjndj

I

E

-źażafa'

Poc'"

' IeaLl.lvane8o lv ]a]nach toddzja]ania ć 1 R.zwójpotenc]alD e.doBenL.Zncts!
rcgion!' RegLonJLnĆgo PIo!ranru opem.)i.eeo Woj.!vództvva Pod113ąrid(ie!o
nieLcnnjnowe ]ulr tionaLcżyte łykonan. ]noi'Y bądŻ t.ż ]ej nje!'Ykonanic
Droże naraŻLć2ln]alli.]ą.eEo na DtratępowyzsZeg. dotjnansoilan ą
.7rL a skutek nlLall'i ]ub ziniechań Wyko awcy' a w s/czcgólnoś.i opóżn onLn
w leahZa!jiu!'oĘ' zan]e.hanjl reaLi2acji umo$ylub.ienależytego $ykonywania
unowy, dolinansollani! o którym mowa w uł 5 nle zlstanir plzyznane ]ub
Zostx.Le .oLiqlc, Wykona!!.a nLlzaL.żnie od ka. unrolłnycl] lvynnennry.h !'
\11 ult' ] Żlplao Zanra$]?'ą.. ]u odszkodolvJnj.lv Llysokości ń tĆ] wiŃości
uiiconego dol Di sowaDra

2
6.

ś10.

Gwaranciaiakoścl i rękoj.ria za Bady
\łrllonawca udzieLa gwJntcii jakoścL nJ wykÓlany p[ednrń u|loly (doty.zy
z.lówno wrl{0t.ny.h ro]rót' Z!inslaLowanyclr u]Żąl]ZĆir] ni olres ''''''..''''..'''''.'''
lal ]L.Żą. od dnia odbŃ u kÓń.oweBo robót azos&dli. Ppra,d łąLznu !wa||nqa,
Lzn. nnńnalna 3Ld)ia l|Wlalana p/J zdn1awra]qce|]a al0.flchtunn e
zopnp.nofuana gwann.]a nodolkawd).ak(es odplwildri.nności lvykonał.y 7
d' o1...ro ,
dI n .\o
rł.]1rrsiD g\'amn(]l iręko]hL Vl'rkoDaw.] ZoborvLą7any jEst lrez dodaikow.Bt
lłtna]]lodzeni. do LLOk.ny\łaDi. 1 ]aZ w 'oku PIegLądćrv o]3l r.g!lac]i
\łszysLki.h !żądzeń zainstaknłJly.h lv lrudynku $ .lnra.| ni.iejsze] u]nowy'
.h].lra że wiIunL( produ.eDta wynragaią .zęstsz]'ch p]zcE]ąl]óL| !Vń|.z]s
r, ykonllv.i lrędZje do](ony$]ć tżeB]ądów w ilo!.L j .k]esach zrodnylh l
\ry.rłganiamL ]r( D.eDta
lJ!t.Ild ]ub włdy u]alVriodĆ

!'

ok.esie rękoj]n] lub gWauncjj zosta.ą us0n ę1.
p[ez Wykona\ł.ę w telm!rLe 7 dni kaLe.daŹo$ych o dlly pox'i.rdonrieni.
\!!ko.alv.yprzeZ zama\łi.rją.e8o ozaBtnjcniu u.LĆroklUlrllad'W uzasa'n]onf.b
rechnoLog].zn]9I].ZypłdkJ.h Za]nawia]ą.y na pisen]ną plośbęWykonJw.y $J]z
Z p17.dstJwie.lem platowanrg. bjrmonogmm! p.al IoP l7.za !!yd]użenle lero
I

Lj!Ltn(i !b lvady zgłoszot! n]llz ztrlll\łj.riąceEojako pLlno (Z!!]JŻij.].. żt.iL] LLLb
zdIowtrl' łL lólV rLeż uni.nożLiwia]ące prawiIlową .k!pLoata.]ę budynL{ó9] będą
u!Nęn'ni!7\łł..ie, nie Późn]ej]edńa]( njż W te.]ninje 2 dnj lobo.ly.h.d djLy
)owi.rdonnenltr' Z z.5l Zlr! ]!fu, iż $J.ykona!v.ł w ciłgu 4 8ddlid .d otlzyD.ni.
alry nie zagrazaly 7yliU
zgloszen a Fbllpie.zy sNie]izone lvtdy w uki
luh zdrolviLL pl.cown]kób' 7J laL|jaiącego lu]r osób
'$óblrŻl. c ] uzasldnLot-vdr
p
\en!lą
te.hno]ogLc7DLc pl/!|rdkach Zanriwia]ą.y nl
Plośbęl\'ykonaw.y lV Jl l
PlfdstalvienLem pLanos'ln.g0 ha]n]oDoglamu pla. Llo]rUśŻ.Za l!.VdI żen]e teg.

lv pżypadku n eu5u|ię.ia u{elek Lub wad w te]mjij. zama\vi.ją.y zLe.L .h
(sunLę.le na (ń/l i l),zyko wyk!naw.t Lez Lonlecztoś.r Ulrr?edllittsÓ

or. r,'t,...
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Ż.nrawiają.dgo P[eZ 5ąd do lqkonania napralvy a L{oszt \Ąiy('la\ł't,
Z3chÓlĄL]dc Drzy ty]n up..wtic]ie do kal !ir.wnych o]a7 odszkodo{'aoiJ
]eżelirvwyk.Danfu obowiązkU zElvalan!]i.astępuje Bym]ana Pecz]r $ad]is'.jna
r7.cz wohr. od !tid, albo zoslila dokonana jsr.!ra nap..rva Ltadlnlei re.zv,
t!rnrn gwalanqi brll c Da lro{o, ]icŻąc.d dnja dosur.7enia [e.Zy u'. n.] od
LladlLLb od driJ doLonania naDraxl,

511.
odpowiedzialność2aszkody
$JJ'](ona!'c. pono5iodpo!'iedzia]nośi/J \zkody nn o5obi.llLb nrienu
w zrvląZku 7 rĆilizacją n]nreJ._7cj lDrowy

p.wda].

u/)'konawca pono5i 1łlgledenr Zamd(j.]jącego odpotied7ia]ność lV pe]J'e]
!Vś.k.ś.i7a ĆwEntualne lo5z.7dlia odszkodowll'.ze osób nŻc.j.h za szko.iy
Byn kle z njen.leżyt.s. Wykonan]a bądź njewyk.nanLa uln.lvy lrez względu Dn
( sz.zone z tego lttrlłu kary!nroNhc okleślone ws! LJ.owy
lv]rkonalV.i odpow]ada łJ dŻja}ania Ląd' kojĆdlaDLa osób' kn].ymi się posllgu]e

|.l'

lvykonanLu uDro1ł],, jak2a swo]c w]]sDe

lll]rkonaw!a lÓbos'iązany icn posiar]ać Drzcz cal! oLIes le3lLza.ii utr]o\ły
ubt7ljie.ze.Le oI ol]PoLłjedzia]noś.L.ywi]nej z tytu]u plowJtLz.nej dzLłł.hro!.l
!o!po|j' (lr ' x 2a {lesL. ll]t]7| ..zen a Fokrywaj.].yn ryzylł a'yslqpu]l.e p[]'
luLjŻa.]jtiDLe]sZ0jLmovĄ', ]a ]{Botę ulrrŻp eczenia n]e ni7!7ą djż wynaglodZer.
\ĄJ}konaw.y bNrto okreśL.nl u' !i 5 ust. 1 pkl' l
](opja pohsy' 5tJno!'j za1ączni]{ no t ni!]szej UDro!'1
s 12.

odstqpiania

od

mowY

o])ló.z hypadkólv wyr.lcDjolry.b w !rZ9ljsach !owszechnle
tynr w tr|śLK.dek .y\ł]jncgo .'JZ jnnych okleślo]y.h w
ŻJmiwia)ą.y ]noZ! oLlltąpjć od l.ro!q ]!7!l :
r] oZF..zęcie,Ieal]zac'a]Ub\'yk.ń.zen]e.a]oś.LP]ZŁdn]jotLl
z P.zyczyn zaL.żn),.]r od Wykonawcy o wię.ej niż 14 dnl a
l.rolq j!s( r''ylonylvany w lposób lvadli('y lub sprz
lt'yk.DJUcJ ponrim. !!l]lwlni.] Zanrat1a]ą.ego !' dJLszytr
rmowy zso(L rie r lej tostanow'enranril

l'

"
kJ!

o I

r"

no\łtą
n]oze odsiąpić.d lnrowy s adj]ą. WyL
'lan]llvLJ]ą.y
o*vLrdczenic !r rcrnirLe 30 dnr ori L!!{.lpienia okoli.z
]rod5liwę odstąpLenLa 0d unrowy 0i5tąp enie W za
Źego zosl.l dt!u](].fuie olr.LąŻony

tun!(

\)'"

stąpie.ieLv.ZęścL]

..

. '.loL

'o"'

I

":'rłji:'ijilj

fuśb

W Drlypadk! odstąpi!niaDd
naslępujące obdu'iązk j

Ll.row lub

E

ś!'onyobciąza]ą

jej Iozwiązania

1] rV rtrnrinie 7 dn .d dnir ot]5ląlji..ia od umo('y lUlr jej roZwą7anja
lvyko.nwla Ij.2y ldził]e zlnjalvi.rjąceBo 5por7ąrlzi sz.zegókńły p.otokól
robót w tok!, ok.rśLJ a.y i]o!ci$ł! i jakościowe $]'kotalrje lobót' lV&]lLg
stłnu na dlicńodstąp]enj! Lull roz!!iązanla u ofr-j
2] rv''koDawca ZahcŻpjeczy pvel!'ine rolroF' w zaklesie oLuslroonje
lzgodnjonyn lJ koszt snony' któE ponosiodpllvi.dzjahrość Z! od{tpjenie
LLLb Io7 iłzanie unrowy]
:]] Wykon.w.a lgldi z]nrawiają.dnD gotoilośa odbioN plze.wan|j .oboĘ
jeże]L Ódnąplen]e oI un].\ły ]ulr je] fu7!'iązanie tastąl]r]r l !rzy.zyn za
które Wyko.a$LJ ni. odpoWiada
1 lV mz]e ods!ąJlienia od ufutrq do platnoślj wy.aglodzen a \\yliona(.! Za
Ńykonane Iobo(y ło$lje 5ię odt.\łjednio postadowienla umowy doty.zą.e
płanr.ś.jbynag.odzeoia 7J lvyko.anle umowy z tym zast]l!żcnjonr, że wysok.ść
wyiiglodzenia zostanie lst.lona stosÓ('nie do pżercbn'lych i odelr.ant.h rolrót
Podstau'J lvyiawienla ia](Lury W plzypadkJ odstąpien]! od !!]ory lulr ]!j
r.llv ązania ]eśProLokól' o któlfl m.!va w ust.3 pkt
1

s13.
znriana umowY

r

l)

slhDy plzelvdują Znrijnę umowy w

pr Z]rpal L(U

l.k.hk.wjek pżepLsów i'l.ych doklmcnlów, w tyDr dokunrenLólv
]rognrn]Ólvy.h Re!]i,]ollrelja P|ap n! apefuc!]re]a dfu wljĆwl:)tlztva
zmjanY

Podk0rya.llilr ,. l. fu 2a B 202r'llają.ychlvp]ywnJr.JLj2acje!mowy
Ż] z.lian konLe.Żry.h do Dależytego $fL{onanja unro$y, spÓ!!Ódollany.h
okoljc7]oś.janrj, któ.ydr ZanrJlviajl.y' dziłł.ją.z n3]!'yrt starannoś.iąn. mó!ł
3] ZnrLatytemri] re.l]Za!JLdo{a1!'zpIzy.ZynńLc7!leż.ychodWykonalV.!]
,1] zn]iany Wynagrodzenia uskutek /ni.rny l.zędo ej sLl!'ki !odatku VAT'
uzasadnl.nji ek.noni.z.cEo i/lub re.hnrcznego osraDi.To.ja zakresu dost.wY
0rzez Zamalliają.tg., zmi.nry umów]ontgÓ za]oE{L dostawy |, nj.]nx
wyn3gr)dr. ix w l.kn przl,padl(u len dokonywana !r tptrrciLr o stosollne
pozy.]e rabe]i ]ralim!tó\ł red]nicznych]]
5] Znri.n! umó!'ioDo8. zak.esu |lstawy W rJzie lon]e.zny.lr ]ub udsJdnDD.vdr
Z'iln !' trbe]l paIinretló L.Lh]i.Żny.h powsta]y.]r Z prly.7yÓ nienrożll\{'-vdr
do przeWdŻen]a l(.nj..znoś.l lu]r lechn]!lnd ekononricznej zasa(in!:'L]
/astolxuniJ nrate.]a]ó!! L urządlŁń równo\vażnydr' k.DLe.rności !łtkonalLa
]Dzwi.zań ]ównowJ']'ydr lLLb zamicnny!h Ntnika]ą.y.h z lw..unk!$Jń
tcal{llotsj.Żn!.h LLLb uŻ!t](olVy.h' ogran]czen]a finln!ou'tgo po sIonje
Zanrawi.]ąccBo 7 |.Żl.2yn od niee! n c2Ltżny.hj
6] lnriany olganjz..y]Dc] to]egają.ei n. znrLanL. onjb ] iDnych podnr olów
współ]r.!ują.ydl p[-v IealLzalji,ańówienja pod w.runkjĆh, że jch
uprsunirnja, polen.ral ckono n Lri!, wykoDa!!.zy lu dLl! d ric r er.:o sze
!d ty.h, j.kLe posiadJją podmioty Za]nicn]Jne' Zl J J te morą n.\ lLr ]
'
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przyczyn o'gtrnizacyjnych pod wa[!rkiem' że .s.by te spel.ia]ą R\lyłkie
qlmogi$YtLl{alą.c zzapytanjaorerbw.Eo] zlożonej oferty
$/artośi zn]iany nre oxjlr Jl.zekloczyć 50 % dartoś.j zamówlenjj ok'Eślonl]
pjerwotnle w unx,wi.
Ż'.ian iuzupe]]rLe]i dÓtyczących ninie]szejum.[y
t]ol(.
Lg ' :P/'r'i
.. 'a!aniewszelkr!h
"'1
J'i '
$14.

zaIącŻniki
nt0gr!hlą częśclą!nrowy

5ą]

Ń]n]dl.nloqo !.!o\)

Ż

].olnruLar/

.l

X!orok.pia pohsy uLezpieL^nj.bei
ZapytanLe ofl.t.b'e wraz z zalą.zn klnri;
lńtÓmłc]a o wvbolze Wv]l.ni$c],

5

515,
Postanowienia końcowc

1

W sprawl.h nieuno now.nych ninic]sŻą Umową ]na]ą Zaslo{]wanje p]zepky
Znriana |!sLa.du'ień.inLe]sze] L]]nob'y

g r'-dl

tlłnaga za.howanlł folnry Dil9n]n!j pod

, -

.hÓwiazkólv !'YniL{.lł.v!h Z ninic]s7Ć umoLry na osoby nZe0e Zgod3' o któ.ej

| ''lo'
'3'
'"|'
pou'ltat.go ta tle re]liza.jiumowy

]''aA r''''Ą

sn!ny t.ddadŻł Bo
rozslrŻygnię.ie sądo!'i wla!.iwemu .7.czowo i nie]sco}yo d]a

$J.azie zaist.lenia sporu

pod

5

Unowq JPorządzono
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dwócb ]ednoL]rzmiących egzenrp]aŹach po ]edtym !La
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R]\lACYINA
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PRAIVIE

OC H

E

RONY DANYCH OSOtsOWICH

zEodn ! Z art 13 u( 1.2 Rozpo[ąli7.lia Pa]1anreotu E!rcpe]sk]eBo r RJd)'IUD]
Ż0161679 z dnj! 27 klvienria 2o16 l. s'sprawrc o.bro.y osób fizy.zny.h w zwiizl( Ż
ol7ctvJrzanjem dan],.| osobo\łf,ch i\ł \t''awje ss'obod.ego plzepł]rr'u ukich dany.h
.Dz u.hyLenra dyrekq{,]' 95/'16lWE (oEóhe ro7poIządzenie o ocbr.nje dany.h] (d]]')
RoD0'] i|tbrnujemy żc
Pani/Pana dżnycb osobolvy.h |'AD0'] jest Nrelubliczny Za]1]ad
1
op]ek^dmin6tIa10rćn]
?d].Nonrej s.nalłiDm UzdI.lVrn(olve PLoN spó]ka z og.a]L./oną
oLLIo!Liedzial]rością lsiedzibą p[yl] 7dlo]owej 32' J6'6]0 Po]aliczyk'
2 \ĄJ lplM)e o.hlonJ dJ y.h osolro\y.h Ul.żna skontaklMić się z lnnrek!'.nj
o.hrony Da.y.h nolloła.ym W NZl)7 salato.iun Uzdrc\łjskowe PL0N sp l o. pod
.dlesen ..olJi] p|!!@ ś4!]Llb pod ldrc5. j siedziby Wska,Jnyln w Fun](ro 1

p.d(a{y p[ettJ'hnji Pan]/Pana danc osobowe L."dą |rzcnła.znne tl
po!\lJwie alt 6 ust 1 L t ll] RoDo puellvlrza.ie d.nych icst iiezbędne do zawJr.iJ

3

ce]g j

umo!q

]uh

l].d ęcia działa]i n]7cd 7awal.ienr um!wy,

Ll' l] RoDo uuJjadIiote lntcroly

,1

a także na

po!s1J\łje aft

r,

ust'

w sz.zegóh]oś. d..hod2e

^dninisn'ato]a,
Jany.I]
osolro$y.h l!viązlnyje5l7o
okles p]zcNVJIanLa Pat /PanJ

1

]ie

wl]iŻan!N

polvyZ.] c.LJtrl] ich Drz.1lvijzaDia' Wob.. lÓ\łyŹszeEo dant Osobowe bę(lą
t fllażane prxeŻ .lls' w l11ólym ll[episy prawa łkazu]a Ad]nrn]stlJ!|tNi
prZclhohtwanie daty.h ulj pfez ok]es prz.dJ$nienia ewonLua]ny.h loszczeń, d!

o.o. . ' v
Itn'łosoby,któlcjd.Lj.doty.zą\ĄJDrzy|Jdka.hi.azasadaa]ollLlśLotydrw

5

powvechni! obowiązlją.ych p]rp(lLh . o.hlonLe danylh osobolvy.h p Zy:lutsU]l]
Panr/Panu t.rwa do dosl(tD do srvor.h dlnych oraz otrzymaDL. L.h k!pjj, do
$lono\łatLł |popra1ł]ln]i) danych |! uJrn|c.ia, ognnl.zen a (ll prz.tL{Jżan]a lub

\n]e!!nk

wolre. a] 1]ll.twi.zinja, do pr7l|.szeni.r d..y.h . xl

wli!.n!ego organr naazotur.go
r!Enia skrrsjio
'].Ż!.tr|!
di.y.h
Pan /Pana dane osobowe bqdą nr7.kazryane lpnR]r o|yor
r'
odbi..cy
i]xtYtu.]onr okleś]!oIdj prrez pIzepńy !raWJ oraz IodmLotom D letr'ar7a]ą.ynr, któle
śwLad.7.l ushLgi n..zecz A nr nistirori danydr l któryn tr d]ne są pow]erza]r.
P]ni/Pan. danc !jobo1v! nje będn DrZ_"k3,yWJde do państrva t.Z!.L!go ]uL oĘ.Djzł.]i
rvn
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&]dliiĆ dJny.h ]est ohlÓd.ble, jednJkże i.h brlk utieDroŹln!l

l{iZ]a]

Ż1!tomalyl.lVJd. pode]mou'anLe {l?L}lii Il]lom l]enry' z{] 1ł .rmach
]]LŻctwl.7al]J dany.h, o któlylh onrłi |owyzej nLe Lędq t.dĆimoLli.€ de. zje lv
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!oosót]Z]utoDr.tvzow3lv i Pinj/tani dłne nleLE].J pr.li].lvane

Lr/

