SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA NR 01/Z/2018
I.

II.

Nazwa postepowania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu
krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wrocławiu im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich
niezbędnych branżach

Wymagania:
Zgodnie z warunkami umowy

III.
DOKUMENTY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu
potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
a. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi nadzoru
inwestorskiego z ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert (minimum 1).
b. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c. KRS lub odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
d. W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie
dokumentów dołączonych do oferty. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub mocodawcę;
e. Oryginał wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1;
f. Oświadczenie odnośnie podwykonawców – załącznik nr 2
g. Oryginał zaakceptowanego projektu umowy – załącznik nr 3.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
IV.

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oferty – 100%
Najniższa oferowana cena brutto
Oferowana Cena = ------------------------------------------------------- x 100% x 100
Cena badanej oferty brutto

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 100%
maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów za to kryterium Zamawiający przyzna
ofercie z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Oferta, która uzyska najwyższą ilość punków za to kryterium zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
V.

INNE

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl lub faksem na
numer: 71-328-17-13 do dnia 12-01-2018 do godz. 11:00
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, złożenie oferty w formie pisemnej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

____________________________
/Data/

___________________________________
/Podpis Dyrektora/
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załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro (nr sprawy 01/Z/2018) na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie,
budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu im. prof.
dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

WYKONAWCA:
1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................
......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................
4.Numer faksu: ...........................................................................................................................
5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. NIP…………………………………………………………………………………………..
7. REGON……………………………………………………………………………………..
8.adres e-mail………………………………………………………………………………….
9.strona internetowa…………………………………………………………………………..
11. Numer KRS……………………………………………………………………………….
12. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?
TAK* / NIE*
* niepotrzebnie skreślić
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
1
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1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Specyfikacji i wzorze umowy nr 01/Z/2018.
2. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania zawarte w
Specyfikacji Wymagań Zamawiającego wraz z załącznikami nr 01/Z/2018
3. Składamy nadzór na pełnieni nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach tj:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:
cyfrowo:................................................................................PLN
słownie: ......................................................................................................................PLN
4.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:
cyfrowo:................................................................................PLN
słownie: ......................................................................................................................PLN
5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
proszę wpisać:
a) osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy wraz z danymi kontaktowymi
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………….……………………………………………...………..
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
………………………………….........................................................................................................
……………………………….........................................................................................................
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i projektem umowy, nie wnosimy do tych
dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
10. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty:
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. *
c) objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,
- importu usług lub towarów*,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.
*niepotrzebne skreślić

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
............................................................................
DATA, PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY

5

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
- NR SPRAWY 01/Z/2018

Oświadczamy, że część zamówienia powierzymy podwykonawcom* / Oświadczamy, że
żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom*
Tabela 1:**
Zakres zamówienia powierzony

Nazwa i adres podwykonawcy

podwykonawcom

*-(niepotrzebne skreślić)!!!
**-wypełnić, jeżeli dotyczy

PODPIS WYKONAWCY
Data…………………

..……………………………………………
/podpis osoby/osób upoważnionej do
występowania
w imieniu wykonawcy/
(czytelny podpis albo podpis
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)
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załącznik nr 3

UMOWA nr 01/Z/2018
o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie,
budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we
Wrocławiu”

zawarta w dniu.................................. we Wrocławiu pomiędzy :

1. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.

prof. dr hab. Tadeusza

Dorobisza, z siedzibą we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5-9, zarejestrowanym przez
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS .................,

posługującym się numerami: NIP......................, REGON

.............................., zwane w treści umowy „ Zamawiającym”, reprezentowane przez
dyrektora Krzysztofa Dworaka,

a

2. ……………………………………………………… z siedzibą w ..…………………
zarejestrowane w .......................................................................................... posługujące się
numerami : NIP........................................, Regon............................................zwane w treści
umowy „Wykonawcą „ reprezentowane przez :....................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 z dnia 29 styczna 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2164, z późn. zm.).

Preambuła
1.Zamawiający w dniu 12 grudnia 2017r. zawarł umowę nr 21/P /2017 z Wykonawcą
M2M TEAM sp. z o.o.( zwanym dalej wykonawcą Inwestycji) z siedzibą w Warszawie 02261, ul. Robotnicza 11/13 na realizację zadania pn; „Zaprojektowanie, budowa i
wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum
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Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”
( zwaną dalej Inwestycją”).
Przetarg nieograniczony został zamieszczony na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl
w zakładce przetargi nr sprawy 21/P/2017. Przedmiotowa Inwestycja zgodnie z przepisami
prawa jest obiektem użyteczności publicznej i wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru
inwestorskiego ( wszystkich branż ).
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pełni
nadzory inwestorskie za pośrednictwem zatrudnianych inspektorów nadzoru inwestorskiego
legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do sprawowania tych funkcji
w zakresie wszystkich branż wymaganych przedmiotową Inwestycją.
§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji obowiązki inspektorów nadzoru
inwestorskiego ( wszystkich wymaganych branż) przy realizacji Inwestycji magazynu krwi i
jej składników w tym osocza na nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Czerwonego
Krzyża 5/9.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1/ przy wyborze koncepcji i projektowaniu;
a/
udział wraz z Zamawiającym w naradach z udziałem firmy M2M TEAM sp. z o.o.
zarówno przy wyborze koncepcji jak
i przy pracach w opracowaniu dokumentacji
projektowej,
b/ doradztwo przy wyborze koncepcji i opracowywaniu dokumentacji projektowej,
c/
udział wraz z Zamawiającym przy odbiorze dokumentacji projektowej i merytoryczna
ocena
opracowywanej dokumentacji projektowej w tym kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru robót, projektów wykonawczych, pod kątem proponowanych rozwiązań,
harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji Inwestycji,
2/ w zakresie nadzoru inwestorskiego;
a/ reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji przez wykonawcę Inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na
budowę, zawartą umową , o której mowa w preambule, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej,
b/ sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robót wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane (z dnia 7 lipca
1994r.
wraz z późniejszymi zmianami), egzekwowanie od wykonawcy Inwestycji
dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
przed ich zastosowaniem na przedmiotowej Inwestycji,
c/ sprawdzanie i odbiór robót budowlanych w tym ulegających zakryciu lub zanikających i
dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy, codzienna analiza wpisów
dokonywanych w dzienniku budowy wraz z udzielaniem odpowiedzi na te wpisy, w sytuacji
wnioskowania przez wykonawcę Inwestycji o zmianę umowy o roboty dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić sporządzony kosztorys oraz potwierdzić istnienie
warunków
uzasadniających
wystąpienie
robót
dodatkowych,
d/
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
przewodów kominowych itp,
e/ przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów; przejściowych i końcowym Inwestycji
celem jej przekazywania do użytkowania,
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f/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także kontrolowanie
rozliczeń budowy przy wystawianiu faktur przejściowych przez wykonawcę Inwestycji
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego,
g/ zapoznanie inspektorów nadzoru inwestorskiego z treścią umowy zawartej z wykonawcą
Inwestycji, dokumentacją projektową i egzekwowanie od nich realizacji obowiązków
określonych powyżej,
h/
organizowanie a także udział w naradach z udziałem Zamawiającego, wykonawcy
Inwestycji,
i/
kontrolowanie przebiegu robót budowlanych na terenie budowy pod katem realizacji
harmonogramu rzeczowo finansowego, udziału w robotach podwykonawców zgłoszonych
Zamawiającemu i wpisanych do dziennika budowy,
j/ ustanowienie koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie,
k/ wykonywanie wszystkich obowiązków przypisanych inspektorom nadzoru inwestorskiego
umową, o której mowa w preambule.
3. Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania interesów Zamawiającego i współpracy
ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
§2
Uprawnienia Wykonawcy
1. Do uprawnień Wykonawcy należy;
a/ wydawanie przez inspektorów nadzoru kierownikowi budowy lub kierownikowi robót
poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia
robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy
wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane, a
także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń
technicznych,
b/ żądanie przez inspektorów nadzoru od kierownika budowy lub kierownika robót
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniem na budowę,
c/ zgłaszanie Zamawiającemu nieprawidłowości we współpracy z wykonawcą Inwestycji i
propozycji usunięcia tych nieprawidłowości.
§3
1.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Inwestycji będą wyznaczeni inspektorzy nadzoru
z następujących specjalności:......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Wykonawca ustanawia następujących inspektorów nadzoru inwestorskiego:
a/ .......................................................................... ..... w zakresie...............................................
nr uprawnień.............................. decyzja............................ z dnia.......................... wydana
przez ............................................................., tel......................................
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b/.......................................................................... ..... w zakresie...............................................
nr uprawnień.............................. decyzja............................ z dnia.......................... wydana
przez ............................................................., tel....................................................
c/.......................................................................... ..... w zakresie...............................................
nr uprawnień.............................. decyzja............................ z dnia.......................... wydana
przez ............................................................., tel..........................................................
d/.......................................................................... ..... w zakresie...............................................
nr uprawnień.............................. decyzja............................ z dnia.......................... wydana
przez ............................................................., tel...............................................
e/.......................................................................... ..... w zakresie...............................................
nr uprawnień.............................. decyzja............................ z dnia.......................... wydana
przez ............................................................., tel.....................................................,
3.Na koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie Wykonawca
wyznacza
.......................................................................................................nr. uprawnień,
decyzja............................ z dnia wydana przez................................................................tel.......
4.Do obowiązków koordynatora należy;
a/ organizacja czynności inspektorów nadzoru na budowie w taki sposób, aby inwestycja
była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową
zawartą z wykonawcą Inwestycji w tym zapoznanie inspektorów nadzoru z umową
zawartą z wykonawcą Inwestycji , projektem budowlanym, przedmiarem robót, kosztorysem
inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania robót, harmonogramami realizacji
inwestycji itp., omawianie występujących wątpliwości, wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów, jakości robót jak również prawidłowe rozliczanie wykonanych
robót przez wykonawcę Inwestycji,
b/ skuteczne egzekwowanie od wykonawcy Inwestycji prawidłowego wykonania robót
budowlanych i prawidłowego ich rozliczania przy odbiorze etapów robót fakturowanych
przejściowo,
c/ dokonywanie odbioru robót wykonanych,
d/ sprawdzanie pod względem merytorycznym jakości i ilości wykonanych robót
budowlanych i akceptowanie poprzez złożenie daty i podpisu na fakturach przejściowych
wystawionych przez wykonawcę Inwestycji,
e/ okresowe organizowanie narad ( co najmniej raz na tydzień )w siedzibie Zamawiającego
z udziałem inspektorów nadzoru i Zamawiającego celem poinformowania o przebiegu
realizacji Inwestycji, występujących trudnościach i nieprawidłowościach, podjętych
czynnościach celem ich usunięcia,
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3 pod
warunkiem, że nowe osoby będą spełniać co najmniej wymagania określone w umowie,
przepisach prawa.
6. Wykonawca może zaproponować zmianę osób, o których mowa w ust. 2 i 3 z tym, że zmiana
taka jest możliwa za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
7. Zamawiający może zażądać na piśmie od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust 2 i 3
jeżeli uzna, iż osoby te wykonują swoje obowiązki w sposób sprzeczny z umową co uzasadni we
wniosku o zmianę.
8. Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie zmienić
osoby, o których mowa w ust 2 i 3.
9. Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób, o których
mowa w ust 2 i 3.

§4
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Termin realizacji umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od ............................r. do czasu
zakończenia realizacji Inwestycji czyli do dnia bezusterkowego jej odbioru protokołem
zdawczo odbiorczym.
2. Przedłużenie terminu realizacji Inwestycji bez względu na przyczynę nie uzasadnia
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jak również zobowiązuje go do wykonywania
obowiązków z tej umowy w terminie dodatkowym.
§5
Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy lub
sprzeczny z umową, przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami umowy, o której
mowa w preambule lub za pomocą osób, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji i
uprawnień, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania wyznaczając
mu w tym celu 3 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić ( ze skutkiem na przyszłość) albo powierzyć dalsze
wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w
zdaniu poprzednim Zamawiający może pokryć z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
W sytuacji odstąpienia od umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar
umownych za odstąpienie od umowy i potrącenia ich z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia a także tych kar umownych , które powstały do dnia odstąpienia od umowy.
Wszystkie należności przysługujące stronom z umowy powstałe do dnia odstąpienia zostaną
rozliczone w terminie 10 dni.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.
§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości netto .................................................( słownie..........................................) do
którego zostanie doliczony podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy także wtedy
gdy termin wykonania Inwestycji określony w umowie , o której mowa w preambule ulegnie
przedłużeniu bez względu na przyczynę.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest z terminie 14 dni na podstawie wystawionych i
doręczonych Zamawiającemu faktur za dany miesiąc w sposób następujący;
a/ pierwsza faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę netto 3000,00 zł po
wybraniu przez Zamawiającego koncepcji Inwestycji,
a/druga faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę na kwotę netto 7000,00 zł po złożeniu
przez Wykonawcę Inwestycji do właściwego urzędu wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę,
c/pozostała kwota wynagrodzenia będzie płatna w równych miesięcznych......... ratach z tym,
że ostatnia rata w wysokości netto 15.000,00 zł ( słownie piętnaście tysięcy złotych )
powiększona o podatek vat płatna będzie po dokonaniu końcowego, bezusterkowego
odbioru Inwestycji protokołem zdawczo odbiorczym.
§7
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Ubezpieczenie Wykonawcy
1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż .................zł ( słownie;..............)
2. Polisa powinna obejmować cały okres trwania inwestycji, tj. do ostatecznego odebrania i
rozliczenia przedmiotu umowy wydłużony o 21 dni.
3. Wykonawca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie przez cały okres trwania
umowy.
4. Nie przedłużenie ubezpieczenia i nie przedłożenie aktualnej polisy Zamawiającemu wraz z
dowodem jej opłacenia w terminie 7 dni od jej ustanowienia , stanowić będzie podstawę do
naliczenia kar umownych.
5. Wykonawca
przekazuje
Zamawiającemu
kserokopie
następujących
polis;
a/ zawarta z................................................................
w dniu...................
na
kwotę............................................................
b/ zawarta z ...................................................... w dniu.............. na kwotę..................
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7
ust. 1 umowy;
b/ wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające uprawnień do sprawowania
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w danej specjalności w wysokości 500 zł
( pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek,
c/ nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust.1 na czas, o
którym mowa w § 7 ust 2 umowy w wysokości 5000 zł.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone w umowie kary umowne.
§9
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca ustanawia osobę uprawnioną do uzgadniania
spraw związanych z realizacja umowy ................................................
tel.............
email.................................................
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie
a/ Iwona Mrowiec-Pawlik tel………, email.........................................,
b/ Przemysław Bersyniów
tel....................., email...........................................,
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§10
Postanowienia szczególne
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez siebie i
osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Wykonawca nie ma prawa do przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego i bez zgody organu tworzącego
Zamawiającego.
4. Wszelkie wskazane w umowie terminy określone w dniach rozumie się jako dni
kalendarzowe, chyba że wskazano inaczej.
5. Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997r. powierza Zamawiającemu przetwarzanie przekazywanych danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności i danych, o
których dowiedział się
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz
niewykorzystywania powyższych okoliczności i danych do celów niezwiązanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. Wykonawca obowiązany jest w szczególności do nie przekazywania, nie ujawniania oraz
do niewykorzystywania informacji technicznych, konstrukcyjnych, technologicznych,
handlowych i organizacyjnych, o których dowiedział się trakcie wykonywania umowy, a
także zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, do których ma dostęp z
tytułu realizacji niniejszej umowy.
8. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy jest on
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każde
naruszenie.
9. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
§11
Podwykonawcy*

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy
wskazanych w zał. nr........do SIWZ podwykonawców. Zakres rzeczowy usług wykonywany
przez podwykonawców wstępnie został określony w Załączniku nr ...................... do SIWZ .
2. Wykonawca lub wskazani przez niego w formularzu ofertowym podwykonawcy są
zobowiązani zgodnie z art. 647(1) kc przed przystąpieniem do wykonywania usług
wchodzących w zakres przedmiotu umowy do zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie
szczegółowego zakresu usług zleconych podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy ) pod
rygorem nie ponoszenia przez Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za
wynagrodzenie podwykonawcy.
3. Zamawiający jest uprawniony w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym
mowa w ust 2 §11 umowy do złożenia sprzeciwu Wykonawcy i podwykonawcy (dalszych
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podwykonawców) na wykonywanie tych usług przez podwykonawcę (dalszych
podwykonawców).
4. Sprzeciw i zgłoszenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców (lub dalszych podwykonawców)
jak za swoje własne.
6. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w sytuacji
zgłoszenia roszczeń przez podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usług
wchodzących w zakres przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca pokryje wszelkie
wydatki i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z obroną przed takimi
roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem – bez względu na ich wysokość.
7. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne
działanie lub zaniechanie.
§12
Postanowienia końcowe
1.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku
takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze.
3.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
4.
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
a.
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy;
b.
Załącznik nr 2 – Umowa z dnia 12 grudnia 2017r. nr 21/P /2017 zawarta
pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą M2M TEAM sp. z o.o.( zwanym dalej wykonawcą
Inwestycji) z siedzibą w Warszawie 02-261, ul. Robotnicza 11/13 na realizację
zadania pn; „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej
składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” ( zwaną
dalej Inwestycją”).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY

.………………………………….
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