Załącznik Nr 3
UMOWA Nr ............
zawarta w dniu ................ w Stargardzie pomiędzy:
Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie przy Al. Żołnierza Nr 37, 73-110 Stargard, wpisaną do
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000002092, reprezentowaną
przez Jadwigę Szklarską – Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym,
a
[w przypadku podmiotów wpisywanych do KRS]
nazwa podmiotu ……………………………………………………………………………….. z
siedzibą w ………………………….. przy ulicy …………………………., ….-…….
……………………….., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym Sądu Rejonowego w ………………… pod numerem KRS …………………..,
posiadającym NIP ……………………., reprezentowanym przez ………………………. –
………………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]
imię
i
nazwisko
……………………………………………..,
zamieszkałym
w
……………………
przy
ulicy
………………………..,
posiadającym
PESEL:
…………………………………….., NIP: ……………………………, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ………………………….. z siedzibą w ………………………….. przy
ulicy …………………………., ….-……. ……………………….., reprezentowanym przez
………………………. – ………………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku wyrobu oferty Wykonawcy w zapytaniu
ofertowym prowadzonym z pominięciem procedury udzielania zamówień publicznych
wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na podstawy do zastosowania
art. 4 pkt. 8 ustawy, na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pod nazwą: Dostosowanie budynku do ochrony
przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa,
instalacja elektryczna, oddymianie, wykonanie stref pożarowych z klatek schodowych,
montaż oświetlenia ewakuacyjnego”.
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§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Dostosowanie budynku
do ochrony przeciwpożarowej – instalacja hydrantowa, instalacja sygnalizacyjna
przeciwpożarowa, instalacja elektryczna, oddymianie, wykonanie stref pożarowych z
klatek schodowych, montaż oświetlenia ewakuacyjnego” (zwanej w dalszej części umowy
Dokumentacją).
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:
I. W zakresie branży budowlanej:
1) Zamknięcie klatek schodowych na całej wysokości drzwiami o klasie odporności
ogniowej EI 30, a w tym:
a) demontaż aluminiowych przeszklonych przegród z drzwiami oddzielającymi
korytarze od klatek schodowych,
b) demontaż stolarki drzwiowej drewnianej na parterze, I i II piętrze budynku
wychodzącej na klatki schodowe,
c) demontaż stolarki drzwiowej metalowej w piwnicy i na poddaszu budynku
wychodzącej na klatki schodowe,
d) montaż aluminiowych lub z profili PCV przeszklonych przegród z drzwiami
(przegrody do wysokości 1 m wypełnione materiałem nie przezroczystym)
oddzielające korytarze od klatek schodowych w klasie odporności ogniowej EI 30,
drzwi wyposażone w samozamykacze,
e) montaż aluminiowych lub z profili PCV drzwi wychodzących na klatki schodowe
na poziomie piwnicy i poddasza budynku w klasie odporności ogniowej EI 30,
f) montaż okien oddymiających,
g) usunięcie powłok malarskich z powłok okładzinowych ścian i sufitów,
h) wykonanie nowych powłok malarskich sufitów,
i) wykonanie nowych powłok malarskich ścian farbą lateksową zmywalną (stopień
szorowania I klasa, struktura zmywalna, łatwa w utrzymaniu czystości),
j) wymiana okładziny biegów schodowych i spoczników z betonowych na okładzinę
gresową o antypoślizgowości minimum R 11, V4 i klasie odporności ogniowej EI
60,
k) renowacja istniejących balustrady i poręczy; poręcze drewniane zabezpieczone do
stopnia trudnozapalności,
l) wymiana drzwi prowadzących z klatek schodowych na zewnątrz obiektu na drzwi
spełniające parametry wymiarowe, tj. ich wysokość będzie wynosiła 2,54 m,
natomiast szerokość 1,84 m, gdzie główne skrzydło będzie miało szerokość nie
mniejszą niż 0,9 m.
2) Wydzielenie piwnicy w odrębną strefę pożarową:
a) zabezpieczenie przejść i przepustów przechodzących przez przegrodę (strop) o
odporności EI/REI 60 i wyższej do klasy EI danej przegrody.
3) Podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi:
a) demontaż istniejących przegród na I i II piętrze korytarzy,
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b) wykonanie nowych przegród z drzwiami dymoszczelnymi w miejscach
zdemontowanych przegród na I i II piętrze,
c) wykonanie nowej przegrody z drzwiami dymoszczelnymi na parterze budynku,
d) w celu zabezpieczenia płynnego przepływu osób po poziomych drogach ewakuacji
otwarte drzwi dymoszczelne (w godzinach urzędowania przychodni) będą
wyposażone w zwalniacze elektromagnetyczne, które umożliwią ich zamknięcie w
przypadku wykrycia przez system alarmowy pożaru.
4) Wymiana zniszczonych drzwi drewnianych (wyjście z poziomu piwnicy na
zewnątrz budynku) na drzwi aluminiowe przeszklone szkłem antywłamaniowym.
II. W zakresie branży elektrycznej:
1) Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej (SAP):
a) wykonanie adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej (SAP) pracującego w
układzie pętli dozorowych zamkniętych opartych na mikroprocesorowej centrali,
b) wszystkie urządzenia zamontowane na pętli dozorowej (optyczne czujki dymu,
przyciski ROP oraz urządzenia peryferyjne muszą posiadać zintegrowane z
elementami izolatory zwarcia w celu zachowania pełnej funkcjonalności,
c) zapewnienie stałej, inteligentnej wymiany danych między centralą a detektorami
pożarowymi,
d) zapewnienie cyfrowej transmisji pomiędzy elementami, a ich całkowita
adresowalność pozwalałaby na dowolną konfigurację systemu w celu współpracy
z innymi instalacjami w razie alarmu pożarowego (np.: wyłączenie
wentylacji/klimatyzacji, sterowanie klapami oddymiającymi),
e) montaż czujek jako podstawowego detektora do ochrony przestrzeni podstropowej
obiektu pomieszczeń biurowych magazynowych, technicznych oraz socjalnych.
Przewidziano optyczną czujkę dymu, np. typu IQ8Quad, która będzie reagowała
już na pierwsze symptomy pożaru-dym,
f) Konfiguracja systemu SAP - system będzie skonfigurowany w następujący
sposób:
 Pętla dozorowa nr 01 – adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu,
przyciski pożarowe na poziomie piwnic, parteru i piętra I,
 Pętla dozorowa nr 02 – adresowalna, obejmuje czujki optyczne dymu,
przyciski pożarowe na poziomie piętra II, poddasza i strychu.
g) System sygnalizacji SAP będzie się składał z:
 sygnalizatorów wewnętrznych, optyczno-akustycznych umieszczonych
w centrali,
 sygnalizatorów akustycznych zamontowanych na obiekcie.
2) Wykonanie centrali oddymiania:
a) wykonanie system oddymiania poprzez zastosowanie centrali oddymiania, np.
typu RZN 4402K klatek schodowych. Centrala oddymiania uruchamiania
urządzeń elektrycznego systemu oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z
optycznych czujek dymu, z ręcznych przycisków oddymiania lub z centrali
SAP; automatycznie zamyka uchylone do wentylacji klapy w przypadku opadów
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deszczu lub silnego wiatru; ręcznego otwierania klap oddymiających do wentylacji
obiektu oddzielnie dla każdej grupy.
3) Wykonanie centrali zamknięć ogniowych BAZ:
a) centrala zamknięć ogniowych będzie sterować elektromagnesami drzwi
dymoszczelnych w razie pożaru i utrzymywać drzwi w stanie pracy niezakłóconej
w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy i
towarowy.
4) Wykonanie zasilania central systemów, tj. SAP, CSO i BAZ:
a) zasilania podstawowego 230V, wydzielonego obwodu przed wyłącznika głównego
prądu (oddzielny zabezpieczony obwód),
b) awaryjnego zasilania 24V z baterii akumulatorów gazoszczelnych.
5) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej rurą fi 100 od istniejącej studzienki SK-2 przy
budynku nr 8 do bud. Nr 7.
6) Wykonanie połączenia rurą fi 50 ( przepust) z piwnicy bud. Nr 7 do projektowanej
kanalizacji teletechnicznej.
7) Wykonanie połączenia centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) - wykorzystując
istniejącą kanalizację - z jednostką gaśniczą Wojskowej Straży Pożarnej lub
przesłania sygnału do Służby Ochrony znajdującej się bud. Nr 1 kompl. 1826 po
uprzednich uzgodnieniach z J.W.1749,
8) Wykonanie na ciągach komunikacyjnych instalacji oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego- kierunkowego LED.
9) Wykonanie na klatkach schodowych nowej instalacji elektrycznej podtynkowej
oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Nowe obwody będą podłączone
do istniejących na korytarzu. Oprawy oświetleniowe LED.
10) Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zlokalizowany zostanie przy
głównym wejściu do budynku.
11) Wykonanie rozbudowy rozdzielni głównej budynku o wyłącznik główny z cewką
wybijakową, oraz podłączenie zasileń kablami ognioodpornymi HDGs central
systemu sygnalizacji pożarowej (SAP, CSO, BAZ).
12) Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym zostanie zastosowane
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. Wykonanie uszczelnień systemowych
przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy stref pożarowych należy do klasy
odporności ogniowej nie mniejszej niż ta przegroda.
III.W zakresie branży sanitarnej:
1) Instalacja wodociągowa – przeciwpożarowa:
a) wykonanie obliczenia bilansu wody dla celów gaszenia pożaru (w tym opis
zewnętrznej sieci wodociągowej, i instalacji wewnętrznej budynku),
b) demontaż istniejącej instalacji hydrantowej nie spełniającej wymogów
technicznych,
c) montaż instalacji hydrantowej wewnętrznej HP 25 z wężami półsztywnymi poza
wydzielonymi klatkami schodowymi w taki sposób, aby zasięg hydrantów
obejmował całą powierzchnię strefy,
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d) wykonanie rozgraniczenia punktu pomiarowego na przyłączu wody bytowej od
hydrantowej
z
zastosowaniem zaworu pierwszeństwa i
zaworów
antyskażeniowych,
e) wykonanie izolacji materiałami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej
tych stref lub wyższej, wszystkich przejść przewodów instalacyjnych przez
przegrody stref pożarowych.
IV. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne ustalenia m.in. z RZI w
Szczecinie, WOMP w Gdyni, Węzłem Łączności, Delegaturą Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej w Szczecinie.
V. Uzyskanie pozwolenia na budowę, o ile jest ono wymagane przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa (wymóg określa Wykonawca).
VI. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót.
VII. Wykonanie przedmiarów robót dla wszystkich branż.
VIII. Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż.
IX. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na warunkach określonych w
niniejszej umowie.
X. Wykonywanie czynności związanych z nadzorem autorskim podczas realizacji
zadania pod nazwą: „Dostosowanie budynku do ochrony przeciwpożarowej –
instalacja hydrantowa, instalacja sygnalizacyjna przeciwpożarowa, instalacja
elektryczna, oddymianie, wykonanie stref pożarowych z klatek schodowych,
montaż oświetlenia ewakuacyjnego”.
3. Będąca przedmiotem niniejszej umowy Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu
w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzach na płycie CD (w formacie
PDF i doc.) wraz z pozwoleniem na budowę, o ile będzie ono wymagane.

1.

2.

3.
4.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością,
zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości i wszelkie
niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się zapewnić
wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i
wymagane uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy merytoryczne w przedmiocie umowy
wynikające z winy Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania niniejszej umowy posiada ważną polisę
ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością,
na wartość nie mniejszą niż 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga zachowania ciągłości trwania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres związania niniejszą umową.
§3
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1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania Wykonawcy kompletu posiadanych dokumentów i informacji
stanowiących podstawę do opracowania przedmiotu umowy, oraz dokumentów
będących w posiadaniu Zamawiającego, o dostarczenie których poprosi Wykonawca.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieudostępnienia dokumentów
nieobjętych wnioskiem Wykonawcy,
b) współdziałania z Wykonawcą i osobami przez niego wskazanymi w celu wykonywania
przedmiotu umowy,
c) bieżącego pisemnego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach wynikłych w
związku z wykonywaniem umowy,
d) udzielania Wykonawcy informacji koniecznych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
e) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym, rzetelność i
kompletność wszystkich dokumentów i informacji przekazanych Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprawdzenia, czy dostarczona mu przez Zamawiającego dokumentacja jest wystarczająca
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do zebrania
ewentualnie brakujących danych i wykonania niezbędnych analiz,
2) zwrotu Zamawiającemu oryginałów dokumentów udostępnionych na potrzeby
wykonania Dokumentacji wraz z przekazaniem gotowej Dokumentacji,
3) terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy,
4) bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wynikłych w
związku z wykonywaniem umowy,
5) informowania Zamawiającego, na jego prośbę, o stanie zaawansowania wykonania
przedmiotu umowy,
6) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na wszelkie zmiany przedmiotu
umowy w formie aneksu do umowy,
7) niezwłocznego usunięcia wad – w przypadku ich stwierdzenia – w przedmiocie umowy w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 92 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją przekazanie Zamawiającemu przez
Wykonawcę Dokumentacji (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu na
płycie CD - w formacie pdf i doc.) i przyjęcie jej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wraz
z pozwoleniem na budowę, o ile będzie ono wymagane. Z czynności odbioru strony
sporządzą stosowny protokół.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia w trakcie
realizacji umowy okoliczności o charakterze obiektywnym, które uniemożliwią Wykonawcy
dotrzymanie terminu oraz w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany
danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje Dokumentację, uniemożliwiającej
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dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1. Nowy termin wykonania przedmiotu umowy
strony określą w aneksie do niniejszej umowy.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaty Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ........................ złotych brutto (słownie: ............................ złotych brutto).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym w szczególności wartość usługi, wymagane uzgodnienia, koszty
wynagrodzenia, koszt opracowania dokumentów i materiałów, koszt dostarczenia
przedmiotu umowy do Zamawiającego, koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych
do Dokumentacji, podatki i wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu
wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrycia
jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z
realizacją niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie przekazane
Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez obie strony, bez
zastrzeżeń, końcowy protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający wykonanie przez
Wykonawcę Dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać
jakichkolwiek cesji wierzytelności oraz zastawu praw wynikających z niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 umowy, całość przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych do
przedmiotu umowy oraz jego fragmentów. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
własność egzemplarzy (nośników materialnych) przedmiotu umowy w liczbie 7 egzemplarzy.
2. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą wydania Zamawiającemu przez
Wykonawcę przedmiotu umowy i zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy całości
wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie.
3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na zasadach
wyłączności na czas nieograniczony i obejmować będzie wszystkie autorskie prawa majątkowe
związane z przedmiotem umowy na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50
ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również
własność wszystkich egzemplarzy (nośników materialnych). W szczególności
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do:
1) rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz poza jej granicami,
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4.

5.

6.

7.

8.

2) wprowadzania do obrotu przedmiotu umowy oraz materialnych nośników, na których
został on utrwalony,
3) wszelkich form publicznego udostępniania przedmiotu umowy, a w szczególności
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania,
4) wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej oraz sporządzanie kopii takich zapisów w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów,
5) publicznego udostępniania przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w
Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
6) utrwalania za pomocą wszelkich dostępnych technik, w szczególności techniki drukarskiej,
reprograficznej, magnetycznej, cyfrowej, na nośnikach audiowizualnych itp.,
7) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką drukarską, reprograficzną,
magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu,
8) wypożyczenia, użyczenia, dzierżawy, najmu lub wymiany nośników lub egzemplarzy,
9) sporządzania wersji obcojęzycznych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
10) przeniesienia praw do przedmiotu umowy na inny podmiot,
11) wykorzystania przedmiotu umowy lub jego części do wszelkich działań marketingowych,
przy użyciu dowolnej techniki.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa zależnego, w
szczególności poprzez prawo swobodnego dokonywania zmian i opracowań przedmiotu
umowy oraz swobodnego rozporządzania tak powstałymi utworami.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich osób
trzecich, będzie wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie będą miały miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób
trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za
jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z dochodzeniem
wobec Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń opartych na zarzucie
naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich lub praw pokrewnych, których przedmiot
został wykorzystany w przedmiocie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia tych
roszczeń prawomocnym orzeczeniem sądu.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Wykonawcy do wykorzystywania
przedmiotu umowy celem jego prezentacji publiczności lub w branży, jako pochodzących z
dorobku Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje nieograniczone i nieodpłatne prawo dysponowania i korzystania z
przedmiotu umowy, każdej jego części, elementów, zdjęć i wizerunków w celu autopromocji
Wykonawcy we wszystkich mediach, na dowolnych nośnikach, w Internecie, w ramach
materiałów promocyjno-reklamowych Wykonawcy oraz na konkursach, szkoleniach,
konferencjach i innych imprezach, pod warunkiem każdorazowego powoływania się na fakt
współpracy z Zamawiającym jako inwestorem.
§7
8

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa i
prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w
tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób
trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celów
innych, aniżeli służące realizacji niniejszej umowy.
3. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały
dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które nie
są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez
Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej
umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione,
w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia
05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
4. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od
formy ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego,
dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji).
5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone
w czasie.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 06
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

1.

2.

3.

4.

§8
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia jej podpisania oraz nie kontynuuje prac,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób
wadliwy lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiającego i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się on
należycie z umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do
żądania od Zamawiającego odszkodowania. Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części umowy, po należytym
udokumentowaniu jej wykonania.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny współpracy przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
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5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest
skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia
pisma lub niepodjęcia korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy, po upływie 7 dni
od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z treścią pisma.

1.

2.

3.
4.

5.

§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie w całości bądź w części od umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia ustalonego przez strony jako termin usunięcia wad.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Zamawiający jest uprawniony do kumulatywnego naliczania zastrzeżonych kar
umownych.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych
należności przysługujących Wykonawcy.

§ 10
1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją
umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
a) Paulina
Sierota,
telefon:
261 451 329,
fax:
261 451 325,
e-mail:
paulina.sierota@przychodnia.stargard.pl
b) Krzysztof Taźbierski, telefon: 662-118-487, e-mail: k.tazbierski@interia.pl
2) ze strony Wykonawcy:
................................, telefon: ....................., e-mail: ............................
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2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, powinna być dokonana w formie
dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być
kierowana na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.
4. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia,
że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.
§ 11
1. Zamawiający wskazuje, że integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik do
Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zasad
postępowania w kontaktach z wykonawcami.
2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy z powodu zawinionego
podjęcia przez Wykonawcę działań, określonych w decyzji jako niedopuszczalne.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.
Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

PODPISY:
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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