ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA
SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, w związku z
tym konieczne jest:
 uzgadnianie z Działem AG i Działem Technicznym czasowych wyłączeń instalacji
elektrycznych i sanitarnych,
 uzgadnianie z Działem Technicznym czasu pracy pracowników,
 realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie
porządku w trakcie i po ukończeniu pracy),
 korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu na terenie,
 posiadanie przez Wykonawców i Podwykonawców odzieży roboczej umożliwiającej
identyfikacje firmy,
 przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ,
Nieprzydatne materiały rozbiórkowe muszą być zutylizowane na koszt Wykonawcy.
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z rozdzielni usytuowanej w
budynku na warunkach zawartych w umowie.
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z punktu znajdującego się budynku na
warunkach zawartych w umowie.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki
działalności w zakresie:
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót,
- ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający sprawować będzie kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osób
do kontroli realizacji umowy
Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony zamawiającego.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego i rękojmi.
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy robót – w
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowlanymi,
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,
UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały w specyfikacji robót
budowlanych należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii
wykonania, wymienionych w specyfikacji robót budowlanych z zachowaniem wymogów
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w zakresie jakości. Zachowanie minimalnych parametrów technicznych lub standardów
jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót
po stronie Wykonawcy.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ
KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, ENDOKRYNOLOGICZNEJ IV PIĘTRO
KORYTARZ
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 naprawa uszkodzonych płyt laminowanych w ramce aluminiowej z montażem
narożników 50mm x50mm z tworzywa sztucznego termo formowalnego
gr. 2 mm odcinki o wysokości 25 cm i 30 cm
SALA NR 514
 wklejenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe –
dotyczy ścian pasy o wysokości 1,0 m od górnej krawędzi cokołu
GABINET ODDZIAŁOWEJ NR 543
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA NR 509
 wymiana drzwi z powiększeniem otworu
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
POMIESZCZENIE SOCJALNE NR 506
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
WC PRZY SALI NR 515
 wymiana zardzewiałej kratki odpływowej
 uzupełnienie ubytków tynku przy drzwiach do wc
KLINIKA PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII IV PIĘTRO
KORYTARZ
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 naprawa uszkodzonych płyt laminowanych w ramce aluminiowej z montażem
narożników 50mm x50mm z tworzywa sztucznego termo formowalnego
gr. 2 mm odcinki o wysokości 25 cm i 30 cm
 montaż narożników 50mm x50mm o wysokości 70 cm
 montaż narożników 50mm x 50mm o wysokości 1,0 m
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SALA CHORYCH NR 521 – 2 szt., 522- 2 szt.
 naprawa uszkodzonych skrzydeł drzwiowych poprzez zabezpieczenie
obustronne płytą gr. 2 mm z tworzywa sztucznego termoformowalnego
SALA CHORYCH NR 523, 524, 525
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA CHORYCH NR 526
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 wymiana skrzydła drzwiowego do sali chorych
 obustronne zabezpieczenie drzwi płytą gr. 2 mm z tworzywa sztucznego
termoformowalnego
SALA NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO NR 530
 naprawa i malowanie uszkodzonej ściany przy wejściu do sali
PUNKT PIELĘGNIARSKI NR 532
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH III PIĘTRO
KORYTARZ PRZY SALI NR 418,
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 naprawa uszkodzonego skrzydła drzwiowego poprzez zabezpieczenie
obustronne płytą gr. 2 mm z tworzywa sztucznego termoformowalnego
SALA NR 418,421,424
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA NR 420
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 naprawa uszkodzonego skrzydła drzwiowego poprzez zabezpieczenie
obustronne płytą gr. 2 mm z tworzywa sztucznego termoformowalnego
KORYTARZ PRZY ŁAZIENCE NR 429
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
PUNKT PIELĘGNIARSKI NR 432
 wklejenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe –
dotyczy ścian 1,09x 1,0 oraz 1,09 x 2,20
 montaż narożnika 50mm x 50mm o wysokości 1,0 m
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POKÓJ LEKARSKI NR 434
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
PORADNIA STOPY CUKRZYCOWEJ III PIĘTRO MAGAZYN NR 403
 wymiana lamp ( brak możliwości zakupu samych opraw z uwagi na przestarzały
model)
WĘZEŁ SANITARNY NR 455 ( PRZEDSIONEK I WC)












zdjęcie okładziny ściennej z płytek 15x15 cm
skucie tynku po zdjętej glazurze
wykonanie nowego tynku
położenie nowej glazury 25x25 cm
renowacja posadzki żywicznej poprzez nałożenie nowej powłoki żywicznej
wykonanie gładzi jednowarstwowej na ścianach powyżej glazury i sufitach
malowanie ścian i sufitów farbą lateksową
wymiana dwóch zamków, klamek i szyldów na zamki łazienkowe
wyciszenie 2 szt. drzwi od strony wewnętrznej i ościeżnicy
wymiana oświetlenia i osprzętu elektrycznego
wymiana umywalki i baterii, muszli ustępowej (kompakt z deską
samoopadającą)
POMIESZCZENIE NR 477
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 malowanie parapetu
 malowanie grzejnika
KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIU 477
 demontaż starej przegrody AL
 wykonanie i montaż nowej przegrody AL
 prace naprawcze i wykończeniowe przy demontażu i ponownym montażu
KLINIKA DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II PIĘTRO
KORYTARZ PRZY GABINETACH LEKARSKICH NR 339,339a.340
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA NR 305 – 1 szt., 309- 1 szt.,310- 1 szt.,311- 2 szt.,312- 3 szt.,316 – 3 szt.,317 – 2 szt.,
318 – 2 szt.,319- 2 szt. PUNKT PIELĘGNIARSKI NR 315 – 2 szt., WC MĘSKIE NR 346
– 2 szt.
 naprawa uszkodzonych skrzydeł drzwiowych poprzez zabezpieczenie
obustronne płytą gr. 2 mm z tworzywa sztucznego termoformowalnego
PUNKT PIELĘGNIARSKI, KORYTARZ PRZY WC NR 306
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
MAGAZYN POŚCIELI NR 345
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
WC NR 351
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 wymiana lamp ( brak możliwości zakupu samych opraw z uwagi na przestarzały
model)
KLINIKA NEONATOLOGII II PIĘTRO
SALA NR 321
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 wymiana płytki ściennej
ŁAZIENKA GABINETU LEKARSKIEGO NR 329
 naprawa uszkodzonego skrzydła drzwiowego – przeszlifować i pomalować
 wymiana kabiny prysznicowej narożnej 90/90cm prostokątna wraz z wymiana
silikonu
GABINET LEKARSKI NR 329
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
GABINET ZABIEGOWY NR 330
 wymiana OKN 8 szt.
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
MAGAZYN NR 330 A
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
MAGAZY BIELIZNY CZYSTEJ
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA NR 323,324
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 wklejenie wykładzin gr. 2 mm z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe – dotyczy ścian pasy o wysokości 1,0 m od górnej krawędzi cokołu
SALA NR 324 – 2 szt., 324 – 1 szt.
 montaż nakładki profilowanej z PCV na istniejące parapety
SALA NR 321A,322B,333,334
 wklejenie wykładzin gr. 2 mm z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe – dotyczy ścian pasy o wysokości 1,0 m od górnej krawędzi cokołu i
pasy o wysokości 0,5 m od górnej krawędzi cokołu
KORYTARZ KLINIKI
 wymiana uszkodzonej foli mlecznej na drzwiach wejściowych do kliniki
KLINIKA NEONATOLOGII I PIĘTRO
GABINET ZABIEGOWY NR 209
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przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor

SEKRETARIAT NR 236





przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor

GABINET KIEROWNIKA
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
KLINIKA PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII I PIĘTRO –
ODDZIAŁ POŁOGOWY
SALA CHORYCH NR 207 – 1 szt., 211- 1 szt., 213 – 1 szt., 214A- 1 szt., 214B – 1 szt.,
DYŻURKA POŁOŻNYCH NR 205 – 1 szt.
 montaż nakładki profilowanej z PCV na istniejące parapety
WC SALI NR 212
 malowanie grzejnika drabinkowego
 wymiana kabiny prysznicowej prostokątnej 90/90 cm z trzema ściankami
bocznymi oraz wymiana silikonu
WC PERSONELU NR 203
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA CHORYCH NR 207
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
SALA CHORYCH NR 218, 220
 wymiana kabiny prysznicowej prostokątnej 90/90 cm z trzema ściankami
bocznymi oraz wymiana silikonu
SALA CHORYCH NR 242
 wymiana kabiny prysznicowej narożna 90/90 cm z oraz wymiana silikonu
KLINIKA PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII I PIĘTRO –
PATOLOGIA CIĄŻY
SALA CHORYCH NR 217- 1 szt., 219 – 1 szt., 242 – 2 szt.
 montaż nakładki profilowanej z PCV na istniejące parapety
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SALA CHORYCH NR 217,224,225,238
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
WC SALI NR 223
 wymiana 3 szt. uszkodzonych płytek obudowy brodzika o wym. 25x25
 malowanie grzejnika drabinkowego
SALA PRZEDPORODOWA NR 246
 wklejenie wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe –
dotyczy ścian pasy o wysokości 1,0 m od górnej krawędzi cokołu
 montaż narożnika 50mm x 50mm o wysokości 1,0 m
ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
DOROSŁYCH I DZIECI – PARTER
POMIESZCZENIE PRO MORTE NR 104
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 montaż narożników 50mmx50mm o wysokości 1 m – 2 szt.
POMIESZCZENIE PRO MORTE NR 103
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
STERYLIZACJA STRONA BRUDNA POM NR 117
 uzupełnienie ubytków glazury, uszczelnienie wokół gniazdek elektrycznych
 wymiana fragmentu instalacji wodnej pod zlewem
IZBA PRZYJĘĆ PARTER
WC NR 117, 129
 wymiana zardzewiałych kratek odpływowych
SALA NR 132
 wymiana umywalki z półpostumentem oraz syfonem
 wymiana zardzewiałej kratki odpływowej
GABINET CHIRURGICZNY NR 136
 wymiana lamp ( brak możliwości zakupu samych opraw z uwagi na
przestarzały model)
WC PERSONELU NR 133A
 wymiana uszkodzonych płytek przy kabinie
 wymiana kratki odpływowej
 montaż kratki wentylacyjnej
BLOK OPERACYJNY PARTER
MAGAZYN NR 147
 wymiana baterii ściennej umywalkowej
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WC DAMSKIE NR 161
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 uzupełnienie ubytków glazury
WC MĘSKIE NR 160
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 uzupełnienie ubytków glazury
SZATNIA DAMSKA NR 169, 170 SZATNIA MĘSKA NR 167
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
RADIOLOGIA PARTER
KORYTARZ
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 montaż narożników 50mmx50mm o wysokości 1 m
PRACOWNIA NR 142
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbą lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
 malowanie grzejników
PRACOWNIA NR 140 ORAZ KORYTARZ WEWNĘTRZNY
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
POMIESZCZENIE SOCJALNE
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
CENTRALNA STERYLIZACJA PIWNICA
POMIESZCZENIE SOCJALNE NR 30
 wymiana blatów szafek
UJĘCIE WODY
POMIESZCZENIE CHLOROWNI
 przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbą akrylową
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 dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą
 przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farba lateksową
 dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą lateksową kolor
Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów i wykonania poszczególnych prac:
1. Należy zastosować farby lateksowe odporne na ścieranie i szorowanie Klasy 1
wg. PN-EN 13300. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Wykładzina do zabezpieczenia ścian gr. 2 mm z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowej, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Należy zastosować nakładkę profilowaną z PCV gr. 2 mm na istniejące parapety.
4. Drzwi należy zabezpieczyć obustronnie do wys. 1,20 m płytą gr. 2 mm z tworzywa
sztucznego termoformowalnego wg wzoru ustalonego z Zamawiającym.
5. Konstrukcja skrzydeł drzwiowych wzmocniona, oparta na ramiaku z klejonki drewna
iglastego, wypełnioną płytą wiórową otworową lub pełną. Rama wraz z wypełnieniem
obłożona powinna być dwustronnie płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną CPL o
grubości 0,7 mm albo okleiną HPL, lub równoważną.
Ościeżnica ma być metalowa, wykonana z blachy stalowej , obustronnie ocynkowana o
grubości 1,2 mm. Ościeżnica powinna być wyposażona w trzy zawiasy czopowe i
uszczelkę gumową obwiedniową.
Drzwi należy wyposażyć w zamki z wkładką patentową, klamka i szyld – chrom
satynowy
Kolor skrzydła i ościeżnicy biały RAL 9003.
Drzwi powinny być zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone do
obiektów służby zdrowia, a co za tym idzie powinny mieć podwyższoną odporność na
wilgoć, wodę, zarysowania i uderzenia.
W obszarach prowadzonych prac należy zabezpieczyć posadzki przed uszkodzeniem.
Kolorystykę i rodzaj zastosowanych materiałów przed wbudowaniem należy uzgodnić
z Zamawiającym po przedstawieniu atestów i kart technicznych.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie przed wbudowaniem.
ORIENTACYJNA OGÓLNA POWIERZCHNIA OBJĘTA PRACAMI
KONSERWACYJNYMI BUDOWLANYMI WYNOSI 1000 m2
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Formularz oferty
na wykonanie zamówienia o wartości od 10.000,00 zł do równowartości 30.000 euro
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

II.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie prac remontowych w Szpitalu w Policach wynikających z nakazów
Sanepid”
III. Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………
1. Oferuję do wykonania przedmiotu umowy stawkę roboczogodziny i narzuty
w następującej wysokości:
r-g - zł
Kp - %
Z-%
Kz – 5 %
Stawka roboczogodziny z narzutami netto ……………………………zł
podatek VAT: …………………………… zł
stawka roboczogodziny brutto:………………………… zł
słownie brutto:…………………………………………………………………… zł
Powyższa stawka z narzutami stanowić będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu
powykonawczego w oparciu o faktycznie wykonany zakres prac i aktualne KNR.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia:
90 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego wprowadzenia na budowę
b) okres gwarancji:
24 miesiące
c) warunki płatności:
30 dni od daty dostarczenia faktury wraz
z zatwierdzonym przez Zamawiającego
kosztorysem powykonawczym i protokołem
odbioru
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu2.
4. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
b. ……………………………………………
……………………………………
(miejscowość i data)

1

rozporządzenie 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).
2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………………………………
(pieczęć, podpis Wykonawcy)

Formularz F-7.4-02/3

Nr wydania: 2/2014-04-17
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UMOWA Nr DT-2221-20/18 PROJEKT
zawarta w dniu ……………….. pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin
który reprezentują:
Dyrektor – dr n. med. Konrad Jarosz
Z - ca Dyr. Ds. Ekonom. Fin. – Gł. Księgowa - Sabina Kropielnicka
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………............
NIP:……………………………………REGON:…………………….
Zwanym dalej „Wykonawcą”
w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego
badania rynku, na podstawie notatki służbowej z dnia
i uznania oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt, iż zamówienie to nie przekracza wyrażonej w złotych
polskich równowartości 30 000 Euro, nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. z 2010 r. , Dz. U nr 113, poz.759 ze zm.).
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie prac remontowych w Szpitalu w Policach wynikających z nakazów
Sanepid”
§2
Podstawa realizacji przedmiotu umowy
Dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz stanowiącymi
integralną część niniejszej umowy są;
1. Oferta Wykonawcy - załącznik Nr 1;
2. Specyfikacja wykonania i odbioru robót remontowych – załącznik Nr 2.
§3
Zakres świadczeń Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy przygotowanym
przez Zamawiającego i umieszczonym w ogłoszeniu, oraz że po szczegółowym jego
zbadaniu nie zgłasza do niego uwag i uznaje opis za wystarczającą podstawę do
prawidłowej i pełnej realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że prace budowlane, które nie zostały opisane lub ich opis nie
jest pełny, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla
osiągnięcia celu umowy tj. prawidłowej i pełnej realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wytycznymi Zamawiającego.
WM/KJ
Umowa DT – 2221-20/18
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§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporządzonego po wykonaniu pełnego zakresu prac opisanych w
załączniku nr 2 do umowy w oparciu o stawkę roboczogodziny z narzutami ustaloną w
drodze wyboru najkorzystniejszej oferty określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia naliczony zostanie należny podatek VAT.
Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji
zamówienia według cen zakupu z uwzględnieniem kosztów zakupu ( Kz ) w wysokości
5%. Przed zakupem materiałów Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji
Zamawiającego, co do ceny materiałów.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu
zamówienia określonego umową, obejmującego zarówno robociznę, jak i koszty
zużytych materiałów, zostanie ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, z tym jednak
zastrzeżeniem, że nie może być one wyższe aniżeli maksymalnie kwota 125 000,00
złotych netto.
W razie wątpliwości przyjmuje się, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystko,
co jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z prawem i sztuką budowlaną
osiągnięcia celu w postaci zrealizowania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca składając
ofertę zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i uzyskał wyczerpujące
odpowiedzi na wszystkie istotne pytania.
Strony ustalają, że zapłata za wykonane roboty nastąpi po przedłożeniu przez
Wykonawcę faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem
powykonawczym i protokołem odbioru robót w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury , z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
Wykonawca będzie zobowiązany do wystawionej przez niego faktury dołączyć:
a) oświadczenie, o braku udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia objętego fakturą lub w przypadku korzystania z podwykonawców
oświadczenia wskazującego ich nazwy, siedziby, powierzone zakresy prac związane
z przedkładana fakturą oraz przewidziane za te zakresy prac wynagrodzenia.
Odpowiedni obowiązek istnieje w stosunku do dalszych podwykonawców ich
podwykonawców itd..
b) w przypadku, gdy przedkładane wraz z fakturą oświadczenie wskazuje na
podwykonawców lub na podwykonawców i ich dalszych podwykonawców dla
uzyskania płatności za przedkładaną fakturę Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców lub
podwykonawców i dalszych podwykonawców zawierające stwierdzenie o uzyskaniu
należnego wynagrodzenia za etap prac przypadający na dany pomiot w zakresie
przedkładanej faktury lub niebudzące wątpliwości dowody zapłaty wynagrodzenia
tym podmiotom.
c) w przypadku, gdy formą zapłaty jest umorzenie długu pieniężnego na skutek
potracenia, czy też innego podobnego w skutkach zdarzenia prawnego dla uznania
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

1.

2.

pracy za rozliczoną wymagane jest pisemne oświadczenie wierzyciela o uznaniu
umorzenia
W razie nie dostarczenia oświadczenia o występowaniu lub braku podwykonawców
Zamawiający wstrzymuje płatność faktury do czasu przedłożenia takiego oświadczenia.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w ust. 4
lit b) i lit c) (powyżej) Zamawiający wstrzymuje płatność w części odnoszącej się do
brakującego rozliczenia z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na 7 (siedem
dni), po czym dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy chyba, że termin płatności ustalony w umowie pomiędzy Wykonawcą i
podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami jest dłuższy, gdyż w
takim przypadku Zamawiający dokonuje płatności w tym terminie nie dłuższym jednak
niż 30 dni od dnia odebrania prac i otrzymania faktury
Wszelkie płatności dokonane przez Zamawiającego na rzecz podwykonawców lub
dalszych podwykonawców zwalniają Zamawiającego z jego długu pieniężnego
względem Wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie dokonanej zapłaty.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów płatności, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w
wysokości ustawowej.
Z wynagrodzenia Wykonawcy, obliczonego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu,
potrąca się ryczałt z tytułu odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej w wysokości
0, 5 % wynagrodzenia, powiększony o podatek VAT.
Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
Kary umowne
Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych oraz odszkodowanie
zgodnie z art. 471 kc.
Strony ustalają następujące kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 000,00 zł.
b) Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł.
c) Za każdy inny niż wymieniony w lit a) lub lit b) przypadek nienależytego lub
sprzecznego z umową wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. ( w sytuacji, gdy zdarzenie
ma charakter ciągły lub powtarzalny, to za jeden przypadek uznaje się
występowanie zdarzenia w jednym dniu). W przypadku, gdy suma przypadków
określonych w niniejszej literze prowadzi do zastosowania skutku z lit. a) ogólna
kwota kary umownej w takim przypadku będzie sumą wszystkich naliczonych kar,

WM/KJ
Umowa DT – 2221-20/18

Strona 3 z 9

3.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.

postanowienie to dotyczy między innymi przypadków niedopełnienia przez
Wykonawcę obowiązków formalnych względem Zamawiającego związanych z
podwykonawcami,
d) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek zgłoszonych w trakcie odbioru
robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł.
e) Za każdy dzień opóźnienia w stawieniu się Wykonawcy na zgłoszenie usterek
powstałych w trakcie trwania gwarancji na wykonane prace Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł.
f) Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek gwarancyjnych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł.
Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody. Kary
umowne stają się wymagalne w następnym dniu po ich naliczeniu. Zamawiający
zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
w tym również z tytułu braku możliwości korzystania z pomieszczeń Szpitalnych w
trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych.
§6
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości ( zwanej dalej :
„gwarancją”) na wykonane prace stanowiące przedmiot zamówienia.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji, z
zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin stawienia się
Wykonawcy na zgłoszenie usterek gwarancyjnych wynosi max. 3 dni.
W przypadku nie zgłoszenia się Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia celem naprawy usterek powstałych w trakcie trwania gwarancji
Zamawiający ma prawo zlecić innemu Wykonawcy usunięcie usterek, a kosztami
obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym prawo do naliczania kary umownej
przewidzianej w § 5 ust. 2 lit. e) do czasu zgłoszenia się wykonawcy zastępczego.
Termin usunięcia usterek gwarancyjnych będzie każdorazowo ustalany z
Zamawiającym, ale w żadnym przypadku nie będzie on mógł przekroczyć dwukrotności
technologicznego czasu wykonania danych prac.
Termin na zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady upływa po 3 miesiącach po
wygaśnięciu odpowiedniego terminu gwarancji.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu.
§7
Terminy realizacji
Zadanie będące przedmiotem umowy realizowane będzie w terminie do 90 dni
kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania Wykonawcy obiektu do wykonania prac.
Zamawiający protokolarnie przekaże obiekty przeznaczone do remontu w czasie do 3 dni
od daty podpisania umowy.
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W terminie 90 dni kalendarzowych Zamawiający wymaga wykonania pełnego zakresu
robót opisanych w §1.
4. Ze względu na konieczność prowadzenia prac w czynnych rozległych klinikach i
oddziałach szpitalnych strony uwzględnią przerwy w pracach wynikające z możliwości
użytkowników w zakresie udostępnienia poszczególnych pomieszczeń do realizacji
zadania. Faktyczne przerwy udokumentowane będą protokołami uzgodnień
Zamawiającego i Wykonawcy z użytkownikami.
5. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
6. Strony ustalają, że będą przeprowadzane następujące rodzaje odbiorów:
a. odbiór końcowy zakresu robót określonego w § 1,
b. odbiór na zakończenie okresu gwarancyjnego i rękojmi.
7. Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu pisemnie (z określeniem daty) zakończenie
robót i gotowość do ich odbioru. Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie.
8. Odbiory robót następować będą protokołami spisanymi i potwierdzonymi przez obie
strony w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę.
9. Po zakończeniu robót spisany zostanie końcowy protokół robót.
10. Termin usunięcia usterek zgłoszonych w trakcie odbioru robót wynosi 3 dni od daty ich
zgłoszenia.
11. Do odbioru przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia komisję powołaną
przez Z-cę Dyr. ds. Eksploatacyjno Technicznych reprezentującego Zamawiającego.
12. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy źródeł poboru wody oraz
energii elektrycznej, na warunkach zawartych w § 4 ust. 9.
3.

§8
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 i § 3 oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Stosowanie materiałów zgodnych ze specyfikacją techniczną oraz dopuszczonych do
obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów
fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz
roszczeń osób trzecich i stanowiących własność Wykonawcy.
Wykonawca przed wbudowaniem wszystkich dostarczanych zgodnie ze specyfikacją
techniczną materiałów przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia niezbędne atesty i
certyfikaty.
3. Wykonawca udostępni plac budowy innym wykonawcom procesu remontowego
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie przewidzianym
normami BHP, jak również ochrony mienia Zamawiającego oraz ochrony
przeciwpożarowej.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

W związku z pracą Szpitala w ruchu ciągłym Wykonawca ma obowiązek zgłaszania w
Dziale AG Police ( tel. 425 38 08) oraz Dziale Technicznym (tel. 425 32 74 lub
425 30 52) wszelkich wyłączeń i przełączeń mogących mieć wpływ na ciągłość pracy
Zamawiającego.
W związku z charakterem pracy Szpitala i koniecznością zachowania rygorów sanitarnoepidemiologicznych, przestrzeganie przepisów sanitarnych obowiązujących
w placówkach służby zdrowia dla personelu technicznego.
Nie ograniczając obowiązków Wykonawcy wynikających z odpowiednich przepisów
prawa Strony uzgadniają, że Wykonawca z chwilą protokolarnego przejęcia terenu
budowy aż do podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
zobowiązany będzie w szczególności do:
a) ochrony mienia znajdującego się na tym terenie,
b) zabezpieczenia przeciwpożarowego,
c) utrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) ochrony środowiska naturalnego,
e) wyposażenia robotników w jednolite kombinezony robocze,
f) niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych na tym terenie.
Zorganizowanie na uzgodnionym z Zamawiającym terenie zaplecza socjalno –
magazynowego i zapewnienia wszystkim zatrudnionym odpowiednich warunków
higieniczno – sanitarnych,
Odpowiedzialność za wszystkie osoby odwiedzające plac budowy.
Zakaz wprowadzania na teren budowy osób poniżej 16 roku życia.
Całkowity zakaz palenie tytoniu na terenie budowy.
Pokrycie szkód wynikających z uszkodzeń (np. zalania, itp.) wynikłych w trakcie
realizacji zamówienia z winy Wykonawcy.
Dokonanie uprzątnięcia placu budowy oraz wywiezienia i usunięcia wszelkich odpadów i
pozostałości niezwłocznie po zakończeniu robót,

§9
Dokumentacja powykonawcza
1. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
komplet certyfikatów i atestów zastosowanych materiałów.
2. Niedostarczenie tych dokumentów skutkować będzie nieodebraniem przedmiotu
umowy do czasu ich przedłożenia Zamawiającemu.

1.

§ 10
Przeszkody i utrudnienia
Termin wykonania robót może ulec przedłużeniu w przypadku:
a) przerwy w dostawach nośników energii lub wody trwającej ponad 5 dni,
b) niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków wykonywania umowy,
c) działania siły wyższej,
d) wystąpienia przerw w możliwości realizacji prac, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy
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2.
3.

4.

5.

6.

Przedłużenie terminu obejmuje wyłącznie okres bezpośredniego występowania przyczyn
określonych w ust. 1.
Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót lub innych przyczyn potwierdza
Zamawiający w oparciu o pisemny wniosek Wykonawcy. Ustalenie nowego terminu
wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.
Zamawiający ma prawo nakazania Wykonawcy podjęcia określonych środków celem
przyśpieszenia wykonania robót, jeżeli ma wątpliwości, co do możliwości dotrzymania
przez Wykonawcę terminów określonych w § 7 umowy. Wszelkie koszty związane z
realizacją nakazu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma prawo do pisemnego sprzeciwu do nakazu Zamawiającego, w którym
jest obowiązany wykazać, iż dotrzymanie terminu określonego § 7 nie jest zagrożone. W
sprzeciwie Wykonawca ma podać szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska, ze
szczególnym odniesieniem się do wskazanych przez Zamawiającego wątpliwości.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 11

1.
2.

3.
4.

5.

Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ przy udziale podwykonawców.
Ilekroć jest mowa w niniejszej umowie o umowie o podwykonawstwo należy przez to
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym
przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod-wykonawcami.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca zamówienia zamierzający w trakcie realizacji zamówienia
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:
a) zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy,
b) część dokumentacji dotyczącą zakresu wykonania robót określonych w projekcie
umowy;
c) kwotę wynagrodzenia za roboty,
d) termin lub terminy płatności z zastrzeżeniem lit. e)
e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
f) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy.
g) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą
lub dalszymi Podwykonawcami, w tym zwłaszcza wynikających ze stosunków
prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy, chyba że będą to czynności
pisemnie uznane przez drugą stronę [§ 4 ust. 4 lit. c)].
6. Zamawiający w ciągu 7 dni wniesie uwagi do przedłożonego przez wykonawcę projektu
umowy, po upływie tego terminu uważać się będzie za jego zaakceptowanie Uwagi
wniesione przez Zamawiającego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą
muszą być niezwłocznie w niej uwzględnione. Poprawiony projekt umowy wykonawcy z
podwykonawcą musi uzyskać ponowną akceptację Zamawiającego.
7. Zakres prac powierzonych Podwykonawcy i przewidziane za jego wykonanie
wynagrodzenie nie mogą przekraczać odpowiedniego zakresu prac przywdzianego w
niniejszej umowie i wynagrodzenia dla Wykonawcy. To samo dotyczy odpowiednio
przypadku, gdy wykonanie prac zostanie powierzone dla dwóch lub większej liczby
Podwykonawców.
8. W przypadku, gdy termin płatności ustalony w umowie z Podwykonawca będzie
przypadał po dniu złożenia faktury przez Wykonawcę Zamawiający dokona płatności
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
§ 12
Odstąpienie od umowy.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu
Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
zamawiającego.
§ 13
Nadzór umowy
1. Zamawiający upoważnia następujących pracowników Szpitala do stałego nadzoru nad
realizacją postanowień zawartej umowy:
1.Ireneusz Karpeta – Kierownik Działu Technicznego,
2.Wiesław Michalski – Specjalista ds. budowlanych,
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2.

1.
2.
3.
4.
5.

3. Weronika Małecka – Specjalista ds. Technicznych
4. Marta Majewska – Specjalista ds. Technicznych
5. Dariusz Hawrylczuk – Kierownik DGEiAM
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są:
a) .......................................................................................................................
§ 14
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , jeden egz. dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie
Ewentualne występujące niesankcjonowane naruszenia umowy w żadnym przypadku nie
będą stanowiły podstawy do przyjęcia, iż doszło do zmiany jej postanowień w sposób
dorozumiany.

ZAMAWIAJĄCY:
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