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PROJEKT UMOWY
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane
Nr DI – 381001/2011
zawarta w dniu.................. w Poznaniu pomiędzy :
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3,
NIP 778-13-50-016
reprezentowanym przez:
…………………………….

…………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym ”
a
( ... ) zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą ”, reprezentowanym przez :

Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) z wykonawcą wybranym w
trybie przetargu nieograniczonego.
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Pracowni Cytostatyków oraz
Chłodni do przechowywania zwłok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w
Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3” realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja
pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Anatomii Patologicznej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej”.
2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa pomieszczeń szpitala na
potrzeby Pracowni Cytostatyków oraz Chłodni do przechowywania zwłok,
zlokalizowanych przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (dz. 7/15 i dz. 8/10 ark.09. obręb
Chartowo i dz. 1/3 i dz. 5/7 ark. 04. obręb Kobylepole), w zakresie umoŜliwiającym ich
uŜytkowanie. W ramach przedmiotu zamówienia naleŜy wykonać przebudowę części
pomieszczeń : apteki szpitalnej (parter bloku B) na Pracownię Cytostatyków oraz piwnicy
Zakładu Patomorfologii na Chłodnię do przechowywania zwłok, w zakresie : roboty
rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malowanie, wymiana okien, instalowanie drzwi i
przegród, kładzenie podłóg, roboty instalacyjne sanitarne wodne i kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, roboty instalacyjne elektryczne i
teletechniczne, określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, oraz wszelkie inne prace niewymienione w dokumentacji, a
niezbędne dla wykonania i odbioru całości zadania.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niŜej wymieniona dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kopie wycenionych
przez Wykonawcę Przedmiarów Robót wraz z Tabelami Elementów Scalonych,
stanowiące integralną część niniejszej umowy:
Załącznik Nr 1 cz. 1 Pracownia Cytostatyków
dokumentacja wykonana przez Wojewódzkie Biuro Projektów, Poznań ul. Składowa 4
1) Projekty wykonawcze ( PW )
PW - architektoniczno - budowlany
PW - technologia
PW - instalacja wodociągowo – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
PW - instalacja wentylacji
PW - instalacje elektryczne i teletechniczne
2) Przedmiary robót
Przedmiar - architektoniczno - budowlany
Przedmiar - instalacja wodociągowo – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
Przedmiar - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego .
Przedmiar - instalacja wentylacji
Przedmiar - instalacje elektryczne i teletechniczne
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( STWiOR )
STWiOR - architektoniczno - budowlanych
STWiOR - instalacja wodociągowo – kanalizacyjna i centralnego ogrzewania
STWiOR - instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego .
STWiOR - instalacja wentylacji
STWiOR - instalacje elektryczne i teletechniczne
Załącznik Nr 1 cz. 2 Chłodnia do przechowywania zwłok
dokumentacja wykonana przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Projektowania i
Realizacji Budownictwa „WIPROBUD”, Poznań ul. Strzeszyńska 169
1) Projekt wykonawczy ( PW )
PW - część architektoniczno – konstrukcyjna
PW - część chłodnicza i wentylacyjna
PW - część elektryczna
2) Przedmiary robót
Przedmiar - roboty budowlane
Przedmiar - instalacji chłodniczej i wentylacji
Przedmiar - instalacji elektrycznych
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( STWiOR )
STWiOR - roboty budowlane
STWiOR - instalacji chłodniczej i wentylacji
STWiOR - instalacji elektrycznych
Załącznik Nr 2 kopia wycenionych przez Wykonawcę Przedmiarów Robót
wraz z Tabelami Elementów Scalonych

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe:
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych, a takŜe
dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w
niniejszej Umowie;
b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak równieŜ ze strony
jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu
czynności przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczególności osoby
bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac) posiadają niezbędne
kwalifikacje i uprawnienia;
c) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej
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Umowy nie będzie odbiegać od tych, które zaangaŜował w inne prowadzone przez niego
prace budowlane;
d) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w
niniejszej Umowie;
e) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją Ŝadne okoliczności mogące spowodować
wszczęcie takich postępowań;
f) nie istnieją Ŝadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające
lub uniemoŜliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowień;
g) znane są mu warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się z
lokalizacją oraz załoŜeniami i oczekiwaniami Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej
uzgodnionym.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt
terenu, na którym realizowane będą roboty, pomieszczeń magazynowych słuŜących do
przechowywania maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz jego podwykonawców, jak równieŜ
materiałów budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny
koszt swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczenia socjalne,
z których będą mogli korzystać w okresie realizacji Umowy.
§ 2.
1. Wartość umowy strony ustalają na (…) zł brutto, zgodnie ze złoŜoną ofertą.
2. Wynagrodzenie, określone w ust.1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w
przedmiarach robót, stanowiących załącznik Nr 1 cz.1 i 2 do niniejszej umowy i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. zawiera ono ponadto koszty : wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą
likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa
na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, gospodarowania odpadami zgodnie z
przepisami prawa, opłat środowiskowych, w przypadku uszkodzenia dróg, chodników,
innego mienia - koszty ich odtworzenia, bieŜącego sprzątania wykorzystywanych dróg
komunikacyjnych i pomieszczeń szpitalnych, koszty związane z odbiorami wykonanych
prac, w tym koszty badań i sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, wymagane
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, oraz inne koszty wynikające z niniejszej
umowy, w tym odnoszące się do sposobu wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia,
rozliczeń oraz terminów płatności, a takŜe zmian w postanowieniach umowy.
3. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:
1) Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z wycenionego przez Wykonawcę
Przedmiaru Robót, a ilości według faktycznie wykonanych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego wielkości robót (obmiar).
2) W przypadku wystąpienia robót, których nie moŜna rozliczyć zgodnie z ust. 3 pkt 1)
niniejszego paragrafu, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące załoŜenia :
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a. składniki cenotwórcze : Robocizna, Koszty pośrednie, Zysk, Koszty zakupu zostaną
przyjęte w wysokości przedstawionej przez Wykonawcę w złoŜonej ofercie,
b. brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD
(jako średnie) na okres sporządzania kosztorysu,
c. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia robót opisanych w projekcie wykonawczym, które nie zostały
ujęte w Przedmiarze, rozpoczęcie ich wykonywania moŜe nastąpić jedynie na podstawie
Protokółu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego, a ich wartość zostanie
obliczona na zasadach ustalonych w ust.3 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku wystąpienia tzw. robót zamiennych, na których wykonanie Zamawiający
wyraził pisemna zgodę, ich wartość zostanie obliczona na zasadach ustalonych w ust.3
niniejszego paragrafu,
jednocześnie Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii.
7. Nie przewiduje się moŜliwości wzrostu cen jednostkowych, jak równieŜ składników
cenotwórczych : Robocizna, Koszty pośrednie, Zysk, Koszty zakupu, podanych przez
Wykonawcę w złoŜonej ofercie, przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez obie strony
umowy protokół odbioru robót oraz zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy, a w razie występowania takŜe kosztorys powykonawczy robót
dodatkowych i zamiennych.
9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców wraz z dowodem
ich zapłaty, oryginał oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu ich naleŜności.
10. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 9, Zamawiający
uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą faktury lub przekazania naleŜności do
depozytu sądowego.
11. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
zamawiającego – na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Za termin zapłaty
uwaŜa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót w formie pisma złoŜonego w Kancelarii
Zamawiającego.
13. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia,
zgodnie z ust. 12 oraz § 7 ust. 2.
14. JeŜeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady to w protokole odbioru
końcowego zostanie określony termin ich usunięcia. Termin ten nie będzie jednak dłuŜszy
niŜ 7 dni. Okres ten moŜe zostać wydłuŜony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki
niezaleŜne do woli Wykonawcy uniemoŜliwią mu usunięcie wad w tym terminie.
Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyŜszego obowiązku (tj.
usunięcia wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego
zadania, zaś postanowienia zawarte w ust. 13 będą stosowane odpowiednio.
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§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń
własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania jakości robót wykonanych z materiałów
Wykonawcy. JeŜeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaŜe się, Ŝe zastosowane
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań obciąŜają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykaŜą, Ŝe materiały bądź wykonane roboty są
zgodne z umową, koszty tych badań obciąŜają Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia, Ŝe wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający
ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego
wykonania robót z materiałów właściwych. JeŜeli Wykonawca nie zastosuje się do
polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyŜszych czynności osobie trzeciej i potrąci
poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaŜe się
niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
§ 4.
Strony uzgadniają terminy:
1) przekazania Wykonawcy terenu robót: 2 dni robocze od dnia zawarcia umowy
2) rozpoczęcia robót: 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót
3) zakończenia robót : 2 miesiące od dnia zawarcia umowy
§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Protokolarnego przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazania Wykonawcy, najpóźniej 2 dni po podpisaniu umowy, kompletu
dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy.
4) Wnioskowania do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany
jest przedmiot niniejszej umowy o:
a) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,
b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych
przez Wykonawcę,
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłaszanych przez
Zamawiającego i Wykonawcę,
d) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, uŜytkowych z
projektem i obowiązującymi przepisami.
5) Dokonanie odbioru robót.
6) Zapłaty wynagrodzenia.
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
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2. Teren robót wraz ze wskazaniem usytuowania zaplecza budowy oraz źródeł dostępu do
mediów (miejsca poboru wody i energii elektrycznej, zostanie przekazany Wykonawcy
w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
Rozliczenia za zuŜyte media nastąpi według taryfikatorów dostawców mediów :
ENEA i AQUANET, na podstawie:
a) wskazań podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę (energia elektryczna)
b) ryczałtu : 2m3 / 1 osobę / 1 miesiąc (woda)
Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za zuŜyte przez niego media, po rozliczeniu
końcowym niniejszej umowy.
§ 6.
Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak
równieŜ ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpoŜarowej spoczywa na Wykonawcy
i to on ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania tego obowiązku. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót naleŜy
do Wykonawcy.
§ 7.
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i
porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po
zuŜytych przez Wykonawcę materiałach. Prace demontaŜowe i montaŜowe prowadzone
będą czysto z bieŜącym wyselekcjonowaniem i usuwaniem materiałów rozbiórkowych
nieprzydatnych w dalszej realizacji zamówienia na koszt Wykonawcy w sposób nie
naruszający przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. W przypadku
zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę mogą one zostać wykonane
przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
2. Przed podpisaniem protokołu odbioru robót Wykonawca będzie zobowiązany do
dokonania następujących czynności:
1) Uporządkowania terenu robót i usunięcia z niego wszelkich maszyn i urządzeń
naleŜących do Wykonawcy lub jego podwykonawców,
2) Przekazania Zamawiającemu :
a) dokumentacji powykonawczej wszystkich branŜ, sporządzonej na projektach
wykonawczych (po 2 egz.),
b) atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności na prefabrykaty, materiały i
urządzenia (po 2 egz.),
c) kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oraz elementów
budowlanych np. okna, drzwi itp.
d) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez
Wykonawcę sprawdzeń i badań, w szczególności protokoły odbioru robót branŜowych
objętych zamówieniem.
3. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje powinny być przekazywane na
adresy wskazane w niniejszej umowie.
4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o
kaŜdej zmianie adresu. Zaniechanie powyŜszego obowiązku powoduje, Ŝe pismo wysłane
na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.
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§ 8.
Wykonawca będzie stosował materiały i technologie zgodnie z obowiązującymi przepisami i
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.
§ 9.
1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji i rękojmi za
wady, który wynosi 5 lat – licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie
wady, jakie ujawnią się w okresie określonym w ust. 1 – w terminie nie dłuŜszym niŜ 14
dni. Okres ten moŜe zostać wydłuŜony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki
niezaleŜne od woli Wykonawcy uniemoŜliwią mu usunięcie wad w tym terminie.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający moŜe powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, bez
upowaŜnienia sądu.
§ 10.
1. Strony mogą odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz
ustawie prawo zamówień publicznych.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności, z
podaniem przyczyn odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca na własny koszt przy
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia.
b) Wykonawca na własny koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy
c) Wykonawca na własny koszt sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń itp., które
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeŜeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego,
d) Wykonawca na własny koszt niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru
robót przerwanych oraz zabezpieczających,
e) W terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca na własny koszt usunie z
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
§ 11.
1. Strony postanawiają, Ŝe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1, za kaŜdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru zgodnie z
§2 ust. 10 pkt 1 lit. b), lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1, za kaŜdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
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2. Strony postanawiają, Ŝe Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie
od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego - w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
3. Zapłata kary umownej nie powoduje utraty moŜliwości dochodzenia przez strony
odszkodowania przewyŜszającego karę umowną.
4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z naleŜnego
wynagrodzenia.
§ 12.
1. Wykonawca wykona umowę przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:
(…).
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z art.
647¹ kc.
4. Wykonawca moŜe wprowadzić podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu warunku,
o którym mowa ust. 3.
5. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą moŜliwości naliczania dodatkowej
zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków
niniejszej umowy.
§ 13
1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :
- ……………………… - inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjnobudowlanej koordynujący działania branŜowych inspektorów nadzoru inwestorskiego
- ……………………….- inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności………
- ……………………….- inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności ……..
2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z
jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, przepisami prawa oraz decyzjami Zamawiającego – by uniknąć
ewentualnych wykroczeń przez inspektora poza spektrum umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy będzie :
• …………………(dane osobowe, zakres) …………………………………….
• …………………(dane osobowe, zakres) …………………………………….
• …………………(dane osobowe, zakres) …………………………………….
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom
przez Niego upowaŜnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z
realizacją przedmiotu umowy.
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§ 14
1. Wykonawca ma prawo Ŝądać przedłuŜenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, składając w tej sprawie do Zamawiającego wniosek, jeŜeli niemoŜność
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) Konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, robót dodatkowych lub zamiennych, opóźniających lub
wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego - termin wykonania
zamówienia podstawowego moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu wykonywania prac z tego powodu - jeŜeli przy zachowaniu naleŜytej
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie moŜna
było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy ,
2) Przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania
zamówienia moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
prac z tego powodu.
3) Działania siły wyŜszej - termin wykonania zamówienia moŜe ulec zmianie o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeŜeli przy
zachowaniu naleŜytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie moŜna było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
4) Warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych, termin wykonania zamówienia moŜe ulec zmianie o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeŜeli przy
zachowaniu naleŜytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy nie moŜna było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy
2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem niewaŜności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty
zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i
urządzenia spełniające parametry techniczne lub na o wyŜszych parametrach niŜ
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i
ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniŜenie kosztów zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych
robót. Za wykonanie robót zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości obliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w § 2 ust.5 umowy.
3. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany umowy dotyczące następujących zdarzeń :
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
2) RozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie
moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
3) Zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy, których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest moŜliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki
określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Zmiany w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie
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4. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego brutto, w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, o
tę wartość.
5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są nieistotne
zmiany postanowień umowy.
§ 15.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane
z wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników,
podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aŜ do jego
protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
na kwotę minimum wartości niniejszej umowy brutto przez cały okres realizacji
zamówienia (deliktowe i kontraktowe). Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi
Załącznik nr 3 do umowy.
§ 16.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa a w szczególności przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych .
§ 17.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 18.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie realizacji
niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 19.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej ze stron.
Załączniki :
Nr 1 cz. 1 Pracownia Cytostatyków
dokumentacja wykonana przez Wojewódzkie Biuro Projektów, Poznań ul. Składowa 4
Nr 1 cz. 2 Chłodnia do przechowywania zwłok
dokumentacja wykonana przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa
„WIPROBUD”, Poznań ul. Strzeszyńska 169
Nr 2 kopia wycenionych przez Wykonawcę Przedmiarów Robót
wraz z Tabelami Elementów Scalonych
Nr 3 kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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