Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa nr ……/A-E/2018 Wzór
zawarta w dniu …………………. roku w Pasłęku, pomiędzy :
Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika
24A, NIP 578-30-62-154, REGON 280450772, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu Iwona Chełchowska zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………….
z siedzibą …………………………… , NIP ……………………, REGON ………………….,
reprezentowanym przez: ……………………………..
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą” ,
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania: - Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru
położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.)
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest - Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na
terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.
§ 2.
1. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarów robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie
każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści, jako dane osoby
reprezentującej Wykonawcę, lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w
imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, w zakresie określonym w Klauzuli
informacyjnej – Załącznik 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub
współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy,
osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu
danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym
w Klauzuli informacyjnej – Załącznik 2 do umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik …………………………….
posiadający uprawnienia budowlane ……………. wydane w dniu ………….
5. Przedstawicielem Zamawiającego będzie inspektor nadzoru …………………………..
posiadający uprawnienia budowlane ……………… wydane w dniu ……………...
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji
szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
(Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie
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ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 12
umowy.
§ 3.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy.
Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.
Wykonawca wykona wszystkie prace z najwyższą starannością. Wykonawca dostarczy na
własny koszt materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość obecności upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego oraz zgłaszania przez niego uwag przy wykonywaniu prac przez
Wykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku powierzenia części zamówienia
Podwykonawcom z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone
poszkodowanym przez Podwykonawców.

§4
Odstępstwa od wymagań podanych przez Zamawiającego mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego,
w wysokości:
brutto: ……………………. zł
słownie złotych: …………………………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji
projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie
można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec
zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi
koszty: podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania
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zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót rozbiórkowych,
demontażowych,
wykończeniowych,
odtworzeniowych,
wywozu
materiałów
pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z
odbiorami wykonanych robót, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..
4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do
podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.

1.

2.

3.
4.

§6
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego
rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę,
oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy będą potrącone
z faktury końcowej Wykonawcy.
Faktura końcowa za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na
konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
1) terminów realizacji,
2) wynagrodzenia – z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne podwykonawcy za
zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten
zakres,
3) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
4) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww.
termin nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury
(rachunek) wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.
5) zapisów zobowiązujących wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych
podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami
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6) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy
do dokonywania z wynagrodzenia podwykonawcy potrąceń: w szczególności z tytułu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) – projekt umowy z
podwykonawcą musi zawierać postanowienia o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań
Zamawiającego związanych z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy w zakresie potrąconych przez Wykonawcę kwot wynikających z
wzajemnych rozliczeń,
7) odpowiedzialności za wady na okres nie krótszy niż odpowiedzialność za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadający zakresowi przyjętemu przez
Wykonawcę wobec Zamawiającego,
8) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,
9) kar umownych należnych Wykonawcy od podwykonawcy z tytułu:
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym
podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy z
dalszym podwykonawcą lub projektu jej zmian,
c) nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy z dalszym podwykonawcą lub jej zmian.
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań
określonych w ust. 3 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego
6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 3.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy
materiałów.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umów o podwykonawstwo z
naruszeniem zapisów § 7 umowy.
§8
1. Wykonawca w celu udokumentowania zatrudnienia przez siebie, jak też przez
podwykonawcę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
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z późn. zm. załączy do umowy „Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu umowy”. Załącznik nr 1 do umowy.
2. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców „Wykaz
pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy” należy przedłożyć wraz
z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż
przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
zanonimizowanych umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich, dotyczących każdego
pracownika wymienionego w Wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii druków, o których mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§9
1. Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz
dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu
budowy.
3. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).
4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych
w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji
umowy. Wykonawca będzie prowadził dokumentacje budowy przez okres prowadzenia
robót, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu (dokumenty odbioru
końcowego).
5. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z
ustawą z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1629 a późn. zm.). W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez
Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego.
6. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku
budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie
dokonany odbiór końcowy.
§ 10
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora
nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w
dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie
do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości
wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
4. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 10 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.
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§ 11.
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi ……miesięcy licząc od dnia
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
…… miesięcznej gwarancji bezwarunkowej na pierwsze wezwanie Zamawiającego na
podstawie oświadczenia, za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę przed ich
dokonaniem, chyba że strony umówią się inaczej.
5. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, po upływie którego w razie ich nie
usunięcia ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;
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c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części
umowy będzie następujący:
a) obliczenie wykonanej części umowy nastąpi na podstawie kosztorysów
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu o którym mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki;
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 300,00
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projektu jej
zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 300,00 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek od należnego wynagrodzenia;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie - w wysokości 300,00 złotych;
h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze –w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
i) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości brutto 300,00 PLN za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącone z faktury końcowej
Wykonawcy.
4. Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od
nowych terminów.
§ 14
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą
naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 1 do umowy
do umowy z dnia ………………... 2018 r. w sprawie
Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

WYKAZ
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
L.p.

Czynności wykonywane przy realizacji przedmiotu
zamówienia

Ilość osób wykonujących
wskazane czynności

Podstawa zatrudnienia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Załącznik nr 2 do umowy

Klauzula informacyjna
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”,
poniżej zostały przedstawione podstawowe informacje, dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych podmiotów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w którym:
1) administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku z siedzibą:
14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24 A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000340792, telefon/fax: 55 249 15 00, e-mail:
sekretariat@szpitalpaslek.com adres strony internetowej: szpitalpaslek.com
2) przez administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pani Eliza Krakowska – Mowińska,
z
którą
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
adresu
e-mail:
inspektor.ochrony.danych@szpitalpaslek.com lub telefonicznie pod nr 512 255 819,
jak i pisemnie zwracając się na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Częściowa rozbiórka i rekonstrukcja muru
położonego na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku – znak …./PN/2018, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczoneg.;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
2.Podmiotom, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z ich udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego:
1) przysługują następujące uprawnienia:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, dotyczących tego podmiotu,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, dotyczących tego
podmiotu,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO;
2) nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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