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zwanym句dal匂,,InwestoremZastepczym’’

wcelurealiza車zadaniainwestycy〕negO,nanSOWanegOZbud乞etuWqiew6dztwaDolnoSl挙kiego

napodstawieuchwalyNr4807ⅣI/22ZarzaduWqjew6dztwaDolno坤skiegozdnia18stycznia

2022r.,POlega揮egO nautWOrZeniucztero王6Zkowego OddziahlAneste乙joIog11iIntensywn句

TerapiiDziec19C。WObiekcieSzpitalnymzIokalizowanymweWroc士awiuprzyul・Gen.Augusta

EmilaFieldorfa2,Stronyzawier瑚umOWeOnaStePし堰C匂tresti:

DEFINICJE

囲

UZytewniniejsz匂mowiewyraZeniamaj脅nast?P函CeZnaCZenie:

1),,Dzie血,,-OZnaCZa:dnikalendarzowe;

2),,Dzie丘roboczy・,-OZnaCZa‥dnitygodniaodponiedzia批udopi卸ku,ZWylaczeniemtwi却

orazdniustawowowolnychodpracy;

3),,Przedmiot umowy"二OZnaCZa:Wykonanie przezInwestora Zastepczego usIug

poleg明CyCh na pe壬niemu rOliInwestora Zast印czego w ramach realiza串Zadania

inwestycy〕negOPOlegapcegonautworzeniucztero士6乞kowegoOddziafuAneste乙joIoglll

IntensywnejTerapiiDziecl?C。WObiekcieSzpitalnymzIokalizowanymweWrocIwiu

przyul・Gen・AugustaEmilaFieldorfa2;

4)"Zadanieinwestycyjne’’-?Zna?Za:utWOrZenieczterofozkowegoOddzialuAnesteかlo申

ihtensywnQjTerapiiDziecleC。WObiekcieSzpitalnymzIokalizowanymweWroc書awlu

przyul・Gen・AugustaEmilaFieldorfa2.

PRZEDMIOTUMOWY



iIntensywnQjTerapiiDziecl?CqWObiekcieSzpitalnymzIokalizowanymweWrocIawiuprzy

ul.Gen.AugustaFieldorfa2.

2.Inwestor Zastepczy zobowl脅Zany」eSt do dokonywania wszelkich uzgodnie丘dotyczqcych

realizaqiiZadaniainwestycy]negO Z ZarZadc脅Obiektu Szpitalnego-SP61k雀"Nowy Szpital

Wqjew6dzki’’Sp.zo.o.zsiedzib脅WeWroc書awiu.

3.Szczeg towy wykaz obowi雀Zk6wi zakresu czymoSciInwestora Zast9PCZegO Obj写tych

Przedmiotemunowyzosta壬okreSIonywzaI雀CZnikunrldoumovy.

4・ZakresZadaniainwestycyJnegOZOStalwskazanywza霊apznikunr2doumowy・

5.InwestorZast?PCZyOSwiadcza,ZedysponlUeOdpowiedniawiedzqidoSwiadczeniem,atakze

technicznymimozliwo誇iamlWykonaniaPrzedmiotuumowy.

6.Inwestor Zastepczy zapewni wykonanie Przedmiotu umowy przez osoby posiadajace

OdpowiedniedoSwiadczenieikwalifikaqieorazuprawnienia.

§3

1・ZamawlapCyOSwiadcza,ZeJeStPOdmiotemzobowi雀zanymdostosowaniaprzepISOWuStaWy

Zdnia=wrzeinia2019r.Prawozam6wie丘publicznych(tekstjednolity:Dz.U.z2021r.,POZ.

1129zp6乞n・Zm・),WZWi評kuztymInwestorZast?PCZyjestzobowi脅zanyzrealizowa6

PrzedmiotumowyzgodniezprzepISamlPrZedmiotowgustawy.

2.Przedmiot unowy zostanie zrealizowany r6wniez zgodnie z aktualnie obowiazl弼Cymi

PrZePISamlPraWa,WtymWSZCZeg6lnoSciz:

1)ustaw脅zdnia15kwietnia2011r.odzialalnoScileczniczQj(tekstjednolity:Dz.U.z2021

r・,POZ.711zp6乞n.zm.);

2)rozporzadzeniemMinistraZdro、享Zdnia16grudnia2016r.wspraYiestandardu

OrgamZaCyjnegoopiekizdrowotngwdziedzinieaneste乙joIogiiiintensywnqterapii(tekst

jednolity:Dz.U・Z2020r.,POZ.940zp6乞n.zm.);

3)ustaw脅Zdnia23kwietnia1964r.Kodeks cywilny(tekstjednolity:Dz.U.z2020r.,

POZ.1740zp6乞n.zm.);

4)ustaw脅z dnia71ipca1994r.Prawo budowlane(tekstjednolity:Dz.U z2021r.,

POZ.2351zp6Zn.zm.),

5)ustaw脅zdnia4lutego1994r.oprawieautorskimiprawachpokrewnych(tekstjednolity:

ZDz.U・Z2021r.,POZ.1062zp6inzm.);

6)rozporz年dzeniemMinistraRozwQjuiTechnoIogiizdnia20grudnia2021r.wsprawie

SZCZeg6Iowego zakresui fomy dokunenta匂l Prqjektowg,SPeCyfikaQji technicznych

Wykonaniai odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkQjonalno-u乞ytkowego

(Dz.U.202l,POZ.2454);

7)atakzewszelkimiobowi脅z函cymiaktaniwykonawczymidowskazanychpowy車ustaw.

FINANSOWANIEZADANIAINWESTYCYJNEGOiBUDzET

FinansowanieZadaniainwestycyjnego

§4
1・Zanawl明Cy OSwiadcza,i乞　realizaqa ZadaniainwestycyJnegO Sfinansowana zostanie

Z budzetu Wqiew6dztwa Dolno的skiego,na POdstawie uchwaly Nr4807ⅣI/22Zarzadu

WQjew6dztwa DolnoSl挙kiego z dnia18　stycznia2022　r.,na Warunkach okre§lonych

W unOWie o dota排　celowa,ZaWa項y POmi?dzy W句ew6dztwem DolnoSl雀skim

aZamawla]aCym.

2.Inwestor Zast9PCZy Obowl雀Zany」eSt na kazdym etaple realizaql PrZedmiotu umowy

uwzgl?dnia6zobowiazaniaZamaw到雀cegowobecWqjew6dztwaDolnoSl挙kiego,Wynik斬ce

Umowa na wykonanie usれg polegal弓CyCh na pehieniu ro/i/nwestoIa Zastepczego w ramach rea/izadyiZadania

hwesfyey所egopoIeg〔弱CegOnautWOIZeniucztero伯ZkowegoOddziaんAnestez/O/og〃/hfensyM7匂

WObiekcieSzpitalnymz/oka侮owanymweWrocfavI〃up度yu/.Gen,AugustaEm〃aHeldoIfa2.
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Z unOWy OPISang W uSt・1nimgSZegO Paragrafu,W SZCZeg6lnoSci dotycz年ce zasad

PrZekazama,WykorzystaniaorazrozliczaniaotrzymanQjdotaqlCelowq.

3.PopodpisaniuunowyopISanqWuSt・1niniQjszegoparagrafujejtre誇zostanieniezwlocznie

PrZekazanaInwestorowiZastepczemu.

4・Zamawl明CyZaStrZegaSObieprawodoodstapleniaodrealizaqjiPrzedmiotuunowy:

1)wzakresie,jakidotyczy:

a)zorga平叩aniaiprzeprowadzeniaprzezInwestoraZastepczegowimieniuinarzecz

Zanawl到るCegOPOSt?POWaniaoudzieleniezam6wieniapublicznegopoleg明cegona

ZaPrqjektowaniuiwykonaniサrOb6tbudowlanych(tzwっ・PrQjektujibudのo鴫tych

realizaqiaZadaniainwestycy]negO,OraZ

b)peInienP przezInwestora Zastepczego.wimien三u Zamawi斬cego nadzoru nad

realiza明pracobj9tyChrealizac塙ZadaniamWeStyCyJnegO,

WSytua串,gdySrodki,Okt6rychmowajestwust.1nini匂szegoparagrafuumowy,ZOStana

WyPlacone w teminie uniemo乞1iwla昭Cym Zamawl明Cemu teminowe zrealizowanie

ZadaniainwestycyJnegOirozliczeniedotaql・

5・Inwestorowi Zast?PCZemu b9dzie przysIugiwalo wyI脅cznie wynagrodzenie w vysokoSci

WSkazanejw§12ust・2pktlunowy,naCOInwestorZastepczywyr誓ZgOd9iniebedziemu

Z tegO tytuIu przyslugiwalo zadne roszczenie wzgledem Zamawl明CegO-W PrZyPadku

Zaistnieniaokolicznofoiwskazanychwust.4niniejszegoparagrafu巾mowy.

Praceprojektoweirobotybudow賞ane

§5

1・Zam6wienieopISaneZOStaniezgodniezart.103ust・2ustawyzdniallwrzeinia2019r.Prawo

Zam6wlen Publicznychi realizowane b?dzie poprzez zaprQjektowaniel Wykonanie rob6t

budowlanychwrozumieniuustawyzdnia71ipca1994r.Prawobudowlane(tzw."PrQjekt可

ibudt互").

2.Zamawi轟CyOSwiadcza言Zwteminie3(trzech)DniroboczychoddniapodpisanianiniQjszQj

unowyprzeka乞eInwestorowiZastepczemu:

1)zakres ograniczenia PrograTu FunkQjonalno-UZytkowego,kt6ry realizowany bedzie
bezpoSrednioprzezZamawla昭pegO;

2)infomaqje o maksymaln匂kwocie brutto∴ja]aZamawi魂cy zamierzaprzeznaczy6na

Sfinansowanie zam6wienia poleg明cego na zaprqjektowaniui wykonaniu rob6t

budowlanych(tzw."PrqjektL互ibudげ)obj?tyChZadanieminwestycyjnym w zakresie

POWierzonymInwestorowiZast9PCZemu.

3.WysokoS6kwotywskazangwust・2pkt2niniQjszegoparagrafuumowystanowlgOm雀gramC?

finansow雀ZObowl年Z料n,dozacl脅gn1与Ciakt(irychuprawnionyJeStInwestorZastepczywimieniu

Zamawl到qCegOWZWiazkuzrealizaqjaPrzedmiotuumowy.

§6

1・Wsytua串,gdynaetapieprowadzeniapostepowaniaoudzieleniezam6wieniapublicznego

POleg斬CegOnaZaPrqjektow雪1iuiwykonaniurob6tbudowlanych(tzw・・,Prqjektujibud可)

Oせj?tyChZadanieminwestycy]nym,Cenan*orzystnl句SZ匂ofertylubofertazn到nlZsz脅cen脅

przewyZszakwot%jak雀InwestorZast?PCZydysponujezgodniezpostanowieniamizawartymi

W　§　5　unowy,W6wczasInwestor Zastepczy zawiadomi o tym fakcie niezwlocznie

ZamawlapCegO.

2.Wprzypadku zaistnieniaokolicznoあiwskazanych wust・1ninl♀)SZegO Paragrafu umowy,

Zamawla蜂CyPOkonsultaqjizInwestoremZast?PCZymbedzieuprawnionydopo軽ciadecyzJ1

l)zwiekszeniukwotydocenynajkorzystniejszQjoferty;lub

Umowa na甲の(Onanie uslug po/egay?CyCh na pe柄eniu ro〃/nwestoI省Zast?pCZegO WIamaCh rea柁a少Zadania

mwesfyey卯egopoIega佃cegona L/tWOIZeniucztero伯Zkowego OddzialuAnestez/O/ogii//ntensywne/7七rap〃

WObiekcieSzpita/nymz/oka/izowanymweWねcfaw/uprzyuI・Gen・AugusfaEm〃aF/e/do′fa2・

「ona3z22



2)odmowie zwiekszenia kwoty do ceny n勾korzystni匂sz匂　oferty,CO bedzie skutkowafo

koniecznoscl脅uniewaznieniapostepowaniaoudzieleniezam6wienia.

3.Decy乙]e,O kt6rych mowa w ust.2niniejszego paragrafu umowy,ZamawlaJaCy Winien

PrZekaza6Inwestorowi Zast?PCZemu Pisermie w teminie do7(Siedmiu)Dni,Od dnia
uzyskaniainfomaqjiodInwestoraZastepczegoomozliwoscIPrZekroczeniabud乞etu.

PELNOMOCNICTWA

§7

1.Inwestor Zast?PCZy W Wykonywaniu swoich obowiazk6w wyni車i脅CyCh z postanowieh

mm句SZgumOWydzialawimieniuinarachunekZamawlapCegOjakojegopeInomocnik.

2・InwestorZastepczywykonu]eSWQJeCZymOstinapodstawiepostanowie丘ninl句SZqiunOWy,

WObec czego Zanawla]賂Cy udzielaInwestorowi Zastepczemu pelnomocnictwa do

reprezentowania go w sprawach zwl脅ZanyCh z wykonaniem Zadaniainwestycy〕negO,

ZZaStrZeZeniemust.3nini匂szegoparagrafuumowy.

3.Szczeg6Iowepe士nomocnictwadotycz年ce Przedmiotuunowy,JeZelizajdzie koniecznoS6ich

udzielenia,uStalane b写da przez Strony w trakcie realizaql umOWy.Koszty udzielenia

PrZedmiotowychpe士nomocnictwobci雀zz弱InwestoraZastepczego.

4・ZamawlapCyZObowi雀ZuJeS19udziela6InwestorowiZast?PCZemuPe士nomocnictw,Okt6rych

mowawust.3niniQjszegoparagrafuumowy,Wteminienied士uzszymniz7(siedem)Dniod

dniazgfoszeniaprzezInwestoraZast9PCZegOtakiejpotrzebywrazzprqjektemtreScitakiego

Pe士nomocnictwa.Zamawla昭Cemu PrZySfug叩e prawo odmowy udzielenia pe壬nomocnictwa,

jeSlinieJeSt OnO ZWl雀Zane Z Przedmiotem unowylub nielezy w zakresie kompetenql

InwestoraZastepczego.

5・Wymienione w treSci mnl句SZegO Paragrafu umowy peInomocnictwaInwestor Zast印czy

ZObowi年zuje sie wypeInia6znalezyt脅StaramOSci脅iz zabezpieczeniem ochronyinteres6w

Zamawl明CegO.

RAPORTOWANIE

§8

1・InwestorZastepczyJeStZObowi脅Zanydoprzed士o乞eniaZanawl明Cemu:

1)comiesiecznych pisermych raport6w zawierz彊cychinfoma匂e o przebiegu realizaqji

Zadaniainwestycyjnego:Wteminiedo7(Siedmiu)Dnipoupywiekazdegomiesiq竺

kalendarzowegoazdomleSiapa,Wkt6rymzostalouzyskanepozwolenienauZytkowanle.

OstatniraportmiesleCZnyZOStaniezastaplOnyraPOrtemko丘cowymwskazanymwpkt2

2)pisem警O rapO血kohcoYegO ZaYier斬cegoinfoma亭POdsuno?亘壇Ce PrZebieg

realizaql Calego procesu mWeStyCy〕negO WraZ Z Pelnymlinfomaqaml O kwotach

Wydatkowanych przezInwestora Zastepczego na realiza匂e Zadaniainwestycy]negO-

W teminie do14(CZtemaStu)Dniliczonych od dnia uzyskania pozwolenia na

u乞ytkowanie.

2.Zamawl瑚Cy mOZe wnieS6uwagido kazdego z otrzymanych raport6w,O kt6rych mowa

WuSt.1niniQjszegoparagrafuumowywterminiedo14(cztemastu)Dnioddniaotrzymania

danegoraportu.

3.Wprzypadkuwystapleniab士?d6wwraportach,Okt6rychmowawust.1nini句szegoparagrafu

umowy,InwestorZast9PCZyuSuniewskazanebledyiprzekazeZamawlapCemuPISemnyrapOrt

WSkoryg?WanQjwe事i-WteminiedoICednego)tygodniaoddniaotrzymaniainfomadyod

Zamawl明CegOOZalStnialychbIedach.

Umowa na w)在onanie usんg po/eg争IaCyCh na pe初ieniu ro〃Inwestora Zast?pCZegO WIamaCh realizaQiiZada

inwes功eyiIlegOpOleg匂∂CegOna utWOIZeniuczteId6Zkowego OddzialuAnestezio/ogii/htensywn匂7七rap〃P

WObiekcieSzpita/nymzIoka雁owanymweWわdaw/upIZyu/.Gen.AugusfaEm〃aFieIdoIね2.



INNEOBOWIAZKIIUPRAⅧENIASTRON

§9

1.Zamawi明CyZObowi脅zanyJeSt:

1)dostarczy6Inwestorowi Zastepczemu wszelkie zn勾duj脅Ce Si?W jego posiadaniu

infomaqiei〃ubdokumenty,jakiemogaby6niezbednedoprawid士owegowykonaniaprzez

InwestoraZastepczegoPrzedmiotuunowywzakresiewskazanymwza均cznikumldo

unowy.Inwestor Zastepcry zwr6ci przekazane dokumenty Zamawi斬cemu przed

uplywemtemlinuwykonanianini匂sz?jumowy;

2)udzieli6InwestorowiZast?PCZemuPe血omocnictw,Okt6rychmowajestw§7unowy;

3)doteminow匂zapIatyvypagrodzeniaInwestorowiZast?PCZemunaZasadachokreSIonych

POStanOWieniamininigszgumowy;

4)dobezpoSredniegofinausowaniaZadaniainwestycyjnego;

5)do teminowego regulowania pIatnofoi za prace zwi脅Zane Z realiza(塙　Zadania

inwestycyjnego,PO uPrZednim zatwierdzeniu dokunent6w rozliczeniowych przez

InwestoraZast?PCZegO;

6)dodokonywaniawszelkichuzgodniehizatwierdzaniabezzb申nQj zwlokidokunent6w

niezbednychdlaprawidIow realizapjiZadaniainwestycyjnego.

2.Zanawi牽南cyuprawnionyjestdowery餌〔aqjiiwniesieniauwaglubzastrzeZehdotreSci

PrqjektuumowyzWykonawcanarealizaqjeZadaniainwestycyjnego-WZakresiezapis6w

dotycz年cych:

1)zasadi temin6w rozliczeh finausowych,W tymiloSci tIanSZi zakresu rozliczeh

CZ肇ciowych;

2)prawautorskichdoutwor6wpowstalychwwynikurealizaqjiprzedmiotowQjumowy;

3)praw autorskich do dokumentaqii powykonawczQj powstalQj w wyniku realizapji

PrZedmiotow句unowy;

4)gwaranqjiir9kQjmiudzielanejprzezWykonawcenazrealizowanerobotybudowlane.

Uprawnienie do wniesienia uwagi zastrzezeh b drie przysfugiwalo Zamawiz弱cemu

ka乞dorazowo w teminie do3(trzech)Dni roboczych od dnia otrzymania odInwestora

Zas鴫pczegopropozyqlZaplSOWWZakresiewskazanympowyzQj.InwestorZast?PCZyWinien

uwzgl?dni6zgIoszoneprzezZamawlapCegOuWag=ZastrZe2enia,Chybazeichwprowadzenie

bedzieniekorzys血edlaZamawl到aCegOMubsprzecznezobowi平間apymPrZePISamPraWa,

OCZymInwestorZast?PCZyZObowi脅zanyJeStPOinfomowa6ZamawlapCegOniezwloczniepo

OtrZymaniuuwagMubzastrzeze五〇

3.Zanawl瑚CyuPraWniony」eStr6wniezdo:

1)udzialuwodbiorachrob6tbudowlanych;

2)pzyskiwania bezporedrichinfomapjiidanych co do postepu realiza串∴Zadania

mwestycカnego,PrZyCZym,je乞eliZamawi牛j脅cynaskutekuzyskanychinfomaqjizg士osi

Inwestorowi Zast?PCZemu uWagi Mub zastrze乞enia,tO naInwestorze Zas垂PCZym

SPOCZyWaObowi雀zekpisermego poinfomowaniaZamawiz弱cego o zz彊tymstanowisku

lub poc彊tych dzialaniach-W temirie do5(pieciu)Dni od dnia otrzymania przez

InwestoraZast?PCZegOuWagMubzastrzezeh;

3)udziafu w postepowaniu.o udzielenie zan6wienia publicznego polege彊cego na

Za叩jektowaniuivykonanlサrOb6tbudowlanych(tzw・・,PrQjek巾ibudしのobjrtych

realizaqjaZadariamWeStyCy]negO.Przedmiotoweuprawhieniemo2ezosta zrealizowane

POPrZeZudzialosobywskazang przezZamawiai包cego wpracachkom叩przetargowq

W Charakterze czIonka koml叫　PrZetargOWej.W przypadku ch?Ci skorzystania

Z PrZySfug里膚CegO Zamawl弼Cemu uPraWnienia,Zanawl到脅Cy Winien poinfomowa

Umowa na vykonanie usんg poIegq弓cych na pe初ieniu ro/iInwesfora Zastepczego wIamaCh rea雁aQ/i Zadani

inwesfyey所egopo/egajacegona L/tWOIZeniuczteroねZkowego OddziaIuAnestez/O/ogii/htensywm匂7七rapii

WObiekcieSzpitalnymzhkaIizowanymweWわdaw/upnyu/.Gen.AugusfaEm〃aF/eIdo/fa2・

t「ona5z22



otymfakciepisemieInwestoraZastepczegowteminieniep6乞ni匂niZna5(pi卒)Dni

PrZeduplywemteminuskIadaniaofertpod轟CjednoczeSniedane.wskazan匂przezsiebie

osoby.W tckim wypadkuInwestor Zastepczy zobowlaZanyJeSt uWZgledni6osob?

wskazan年przezZanawl弼CegOWSkねdziekoml?JIPrZetargOWq.

§10

1.InwestorZastepczyzobowi脅zanyJeSt:

1)do士ozy6wszelkichstarah,abyniedopuSci6dopoystaniaop6Zniehwdokonari†Odbioru

kohcowegorob6tbudowlanychot2j9tyChZadaniemmWeStyCy〕nymWZakresiepowlerZOnym

InwestorowiZast?PCZemuWStOSunkudoteminuwskazanegow§11umowy;

2)celemniedopuszczeniadoop6乞nieniawvykonaniuPrzedmiotuumowyzobowi脅zanyjest

do niezwlocznego sygnalizowania Zamawl到脅Cemu Zaistnieniaistotnych problem6w,

kt6rychInwestorZast?PCZy,mimo do‡ozenianalezytej staramoScinieb?dziewstanie

rozwl雀ZaCWeWねsnymzakresie.ZamawlapCyZaStrZegajednak,Zeniebedziewykonywal

zaInwestora Zastepczego dziaha血,do kt6rychInwestor Zast?PCZy ZObowi雀zalsle na

POdstawiemnlgSZqumOvy.

2.InwestorZastepczyuprawnionyjestdosamodzielnegodokonywaniazmianwtreSciumowy

zawa両zWykonawca,WtymZaWarCiawimieniuZamawi轟CegOaneks6w,ZZaStrZeZeniem

zdania nast?PnegO.Uprzedniego uzgodnienia z ZamawlapCym b9d wymagaly wszelkie

Zmianyskutkuj脅ce:

l)przekrocz叫emkwotyprzewidziar句przezZamawi袖egonasfi脚sowaniepraco壇ych

ZadaniemmWeStyCyJnymWZalresiepowierzonymInwestorowiZast?PCZemu;i/lub

2)przekroczeniemteminuustalonego.w§11u竺OWynadokonanieodbioruko血cowegorob6t

budowlanychobjetychZadaniemlnWeStyCy]nymWZakresiepowierzonymInwestorowi

Zast9PCZemu・

TE則MINYWKONANIA‾‾‾「=

§11

umowaobowiazujeoddniajejzawarciadodniauzyskaniapozwolenianauZytkowanie,nie

p6乞niejjednakni乞doko血cowejdatynarozliczeniewykorzystaniadotaqlCelow。,Wynik窮C句

zunowyopisan匂w§4ust・1・

WNAGRODZENIE

§12

1.CalkowitewynagrodzeniehwestoraZast?PCZegOZaWykonaniePrzedmiotuumowywynosi:

brutto:…ZI(SIownie∴・・ZZotychOO/100),

wtym:nettO:...ZI(Sfownie∴‥ZIotychOO/100)

pluspodatekVATwgobowi雀ZI堰CyChprzepISOW鵜ZgOdniezestanemprawnymnadzieh

zawarciaunowypodatekVATwynosi23%,CZyli:…ZI(Sfownie‥…ZIotychOO/100)・

2.Wynagrodzeniecakowitewskazanewust・1nlnl句SZegOParagrafuphatnebedziewdw6ch

cz挙ciachwnast?pl堰CySPOS6b:

1)エ臆旦唾vynagrodze垣a(nievyZszani乞20%wynagrodzeniacalkowitegoopisanegowust・

lniniejszegoparagrafu)-WWySOkofoi:



pねtnab?dziewteminie30dnioddniaotrzymaniaprzezZamawl明CegOPraWid士owo

wystawiong przezInwestora Zastepczego faktury,PO ZaWarCiui przed士o乞eniu

Zamawl明CemuunOWynarealiza排mWeStyqiizWykonawc脅・Podstaw?dowystawienia

fakturyb?dziestanowICPrOtOk6odbioru.

2)IIczS6wynagrodzenia鵜WWySOkosti:

brutto:…ZI(SIownie∴‥Z士otychOO/100),

wtymnetto:…ZI(sIownie∴・・ZfotychOO/100),

pluspodatekVAT(23%):…ZI(sIownie∴‥ZtotyChOO/100),

phatnabedziewteminiedo30(trzydziesti)DnioddniaotrzymaniaprzezZamawi斬ce写O

prawid士owo wystawion。przezInwestora Zast?PCZegO faktury,PO PrZed士ozenlu

Zamawi魂CemuPOZWOlenianauZytkowanie.Podstawedowystawieniafakturyb?dzie

stanowICPrOtOk6士odbioru.

3.Zamawl明CyZaStrZega,iZfakturadotyczapadruglq CZeSCIWynagrOdzeniab?dziepねtnaw

teminieunoZliwi魂cymjかozliczeniezumowydotaqjicelowQjopisanQjw§4ust・1umowy.

4・Wynagrodzeniecalkowitewskazanewust・1nml。SZegOParagrafuumowymacharakter

ryczaItovyiob匂m叩e vykonanie wszystkich czymostiobj9tyCh zakresem obowiazk6w

InwestoraZastepczego,Wtym:

1)kosztyudzieleniaprzezZanawi年j年cegoInwestorowiZastepczemupe士nomocnictw,kt6re

oka砕sleniezbednedorealiza串Przedmiotuunowy;

2)koszty uzyskania wszystkich niezb?dnych opinii,decy却iuzgodnieh w zakresie

vynik乞南CymZObowi評uJ雀CyChprzepISOWPraWa;

3)vynagrodzeniezaprzeniesieniea血rskichprawm抽kowychdoutwor6wpowstalych

wwynikurealizaqjiPrzedmiotuumowy;

4)kosztyreprezenta串izapeⅧieniazast弓PStWaPrZedKrかwaIzbaOdwo書awcza;

-nieprzewic匝esleZadnychdodatkowychpねtnosti.

5・WynagrodzenieInwestoraZast9PCZegOZOStanieuregulowaneprzelewami,ZkontabaIlkowego

Zanaw明cegonawskazaneponi袖kontobankoweInwestoraZastepczego:

6.Inwestor Zastepczy kaZdorazowo wystawifaktlur?idor?CZy」ana adres ZamawlapCegO

wskazanywkomparyqlninl割SZqumOWy.

7.Za temin dokonania pねtnoSci uwaZa sle dat9　Obci争えenia rachunku bankowego

Zamawl初年CegO.

8.ZamawlapCyOSwiadcza,ZejestpodatnikiempodatkuVAT-NIP:8992228560.

9.InwestorZastepczyoSwiadcza,ZeJeStPOdatnikiempodatkuVAT-NIP一・

10.InwestorowiZast印czemubezwezwaniaprzysfug朋Odsetkiustawowezaokresoddnia

vymagalno誼twiadczeniaplenl?Znegododniazap士aty,」eZeliInwestorZastepczyspelniI

swq]etwiadczenienlePlenl帥einieotrzymalzaphatywteminieokrefronymwumowie.

KARYUMOWNEiODSZKODOWAN坦

§13

1.Strony postanawl明,Ze obowi準叫apa fom脅odszkodowania s雀nlZ。∴Ⅵrymienione kary

umowne,kt6rebedanaliczanewponizszychwypadkachivysokostiach・

2.InwestorZast?pCZyPOnOSiodpowiedzialnostzaniewykonanielubnienaleZytewykonanie

umowywfomiekaryumoⅦ。,WnaStePし凋CyChprzypadkachivysokostiach‥

1)z?nieprzystapieniedowykonywaniaunowy,PrZerWaniewykonywania・umOWylub

nleWykonanieprzedmiotuumowywcatoSci-vySOko誼10%wynagrodzenlaumOWnegO

bru皿O,Okt6rymmowaw§12ust・1unowy;

umowana vvykonanie uslugpoleg明cychnapdnieniuro"/nwestoraZast?pCZegO W′amaCh′ea雁a切Zadani●　丁臆　__　_二二　′““ヽ〇二臆_　臆_:_,《,

inwesfy劫r)egOpOIegai弓cegonautwo朋niuczte元/6ZkowegoOddzialuAnestez布)Iogii/lntensymQ/

wobiekcieSap/ta/nymzIokalizowanymweMo。a面up′ZyuI・Gen・AugusfaEmiIaFie/do庵2・

喜一一一○○---臆　　　臆　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　-臆臆　　　　　　　　　　　　　-　　　　-　　　臆臆」1⊥-臆-’‾‾‾



2)zaodstapienieodumowyprzezZamawi魂CegOZPrZyCZynZaWinionychprzezInwestora

Zastepczego葛WWySOkoScilO%vynagrodzenlaumOWnegObrutto,Okt6rymmowa

W§12ust.lumowy;

3)zazwlok阜Wvykonaniuprzedmiotuumowypowsta均ZWinyInwestoraZastepczego-W

przypadkuzwhkido14(cztemastu)DniwwysokostiO・1%wynagrodzeniaumoⅦegO

brllttO,Okt6rymmowaw§12ust・1unowyzaka乞dydziehzwfoki,aWPrZyPadkuzwfoki

powyzQj14(CZtemaStu)DniwwysokostiO,2%wynagrodzeniaunounegobrutto,O
kt6rymmowaw§12ust・lumowyzakaZdydzie丘zwfoki;

4仁azwlok?Wdokonaniuodbiorukohcowegorob6tbudowlanycho壇ychZadaniem

lnWeStyCyjnymwzakresiepowierzonymInwestorowiZastepczemu-WPrZyPadkuzwloki

do14(cztemastu)Dniliczon匂oddniapisemegozgfoszeniagotowoScidoodbiorurob6t

przezwykonawc?rOb6twwysokoSciO,1%vynagrodzeniaumounegobr皿o,Okt6rym

mowaw§12ust.2pkt2unowyzakaZdydziehzwloki,aWPrZyPadkuzwlokipowy袖

14(CZtemaStu)DniwwysokostiO,2%wynagrodzeniaunounegobrutto,Okt6rymmowa

w§12ust.2pkt2unowyzakazdydziehzwloki・

3.W przypadku utraty przez ZamawlapCegO dofroansowania na realiza明　Zadania

inwestycyjnegozprzyczynle乞apychpostronieInwestoraZastepczego(WtymZwlaszczaz

powoduniedotrzymaniateminuwykonaniazan6wienialubodstapleniaodumowyzprzyczyn
le左耳cych po stronie WykonawcyiniemoZnostirozliczenia dota帥,ZalnaWi魂Cy mOZe

obciazy6InwestoraZastepczegokar脅umoⅦ哩WWySOkoSciutraconQjdotaql・

4.InwestorowiZast?PCZemuPrZySfugiwa6ted雀odZanawl瑚CegOkaryunoⅦeZaOdstaplenie

od皿OWyPrZeZkt6rqkoIwiekzeStronzprzyczynzale乞nychodZamawi斬CegOWWySOkosti

10%wynagrodzeniaumounegobruttookreSIonegow§12ust・1unowy,ZZaStrZeZeniem

§4ust.4皿ow・

5.Roszczenieozaplat9karumounychstayesleWymagalnepoczawszyoddnianastepnegopo

dniu,W kt6rym mialy ml。SCe Okolicznostif放tyczne okreSlone w nlnl句SZ句∴umOWie

stanowlapePOdstaw9doichnaliczenia・

6.ZaphatakarumoⅦyChniezwalniaInwestoraZastepczegoodobowi脅zkuwykonaniaunowy,Za

w加担iemokolicznostiwskazanychwust・2pktl-2・

7.Zamawl瑚Cyinfom函Inwestora Zast?PCZegO O naliczeniu kary umownc曽WyStaWl明C

stosown雀noteksi9gOW雀・

8.KaraumoⅦaPhatnajestwteminie14(CZtemaStu)Dnioddniador?CZeniadrugiQjStronie

notyksiegow勘

9.Zastrzegasl?PraWOdodochodzeniaodszkodowaniauzupe士ni祖cegonazasadachog61nych

kodeksucywilnego,PrZenOSZ脅CegOWySOkosezastrzeZonychkarumounych-dovrysokosti

rzeczywISClePOniesionejszkody・
◆　′　　◆

10.Postanowienia dotyczace kar unownych obowl雀Zしお年　POmimo wygasmeCla unOWy,

rozwlaZanialubodstapleniaodni匂.

11.Zamawl明CymaPraWO do potracanianaleznychmukarumoⅦyChzwynagrodzenia

przys壬ug明cegoInwestorowiZastepczemu,naCOInwestorZast?PCZyWyraZazgod?.Takie

potracenieniewymagaodrebnegoo鉦adczeniaZanawiz彊CegO(tzw・POtr雀CenieumoⅧe)・

圃圏萱萱警醒彊彊董琵琶閉園彊田圃圃田圃図日

§14

zmianapostanowie丘umowymo乞enastaplCvyま雀czniezazgod脅obuStronwyraZon雀wfomie

PISemmgPOdrygoremniewa2noScl・

§15

reaIizacji Zadani
umowar)aWykonanieusfugpo/ega/弓CyChr}aPe/nieniu′O〃Inwesto′aZast?pCZegOVV′amaChIea舶(

inwesfyeygivegopoIeg動CegOnaL,tWOrZeniuczte′破kowegoOddziafuAnestez所ogIii励tensywr}匂7萌pii
′　　　′-臆臆・i_　i‾:_l_l《_′《l「

wobiekcieSap/taInymzIokarfzowanymweWfocfawiup′Zyu/.Gen・AugustaEm〃aF/eIdo庵2・



1.ZamawlapCymO之eodstapi6odumowy,JeZeli:

1)zaistni〔彊Okolicznostiwskazanew§4ust.4umowy;

2)Inwestor Zast?PCZy naruSZa POStanOWienia nini匂szej umowylub nie wykon函

zobowl雀ZahznlgWyn垂直cych・WtakimprzypadkuprzedodstapleniemZamawl明Cy

wezwieInwestoraZast9PCZegO do usunleClanaruSZeniapodrygoremodstapleniaod

umowy,WyZnaCZaJaCmudodatkowy,Odpowiednitemin・

2・Odstap平eodunowymoZenastapi6wteminiedo7(Siedmiu)Dnioddniapowzi専PrZeZ

zamawl弼CegO Wiadomostio zaistnieniu okolicznostiuzasadn扇cych odstaplenielub

bezskutecznegouplywuteminuwskazanegowust・1pkt2ninl句SZegOParagrafuumowy・

3.InwestorZastepczymoZeodstapi6odunowy,」eZeliZanawl劉雀Cy:

l)odm6wiudzieleniaInwestorowiZastepczemupe士nomocnictwwskazanychw§7unowy,

kt6res雀ZWl雀ZaneZPrzedmiotemunowyluble砕wzckresiekompeten串Inwestora

Zastepczegoiwarunk函wykonanielubnale乞ytewykonaniePrzedmiotuumowy;

2)niewywiazujesi?1ubnieteminowovywi畔esiezezobowi雀zahvynik祖cychz

unowy,COSkut軸eniemoZliwoSci脅wykonanlalubnaleZytegowykonaniaPrzedmiotu

umowylubZadaniainwestycy〕negO.

4.Wprzypadkuzaistnieniaokolicznostiwskazanychwust・3nini匂szegoparagrafuumowy,

przedodstapleniemInwestorZast写PCZyWeZWieZamawl明CegOdousunl?ClanaruSZeniapod

rygoremodstapieniaodumowy,vyZnaCZ轟Cmudodatkow,Odpowiednitemin(min・14

Dni).

5.OdstapienieodumowymoZenast擁wteminiedo7(Siedmiu)Dnioddniapowzi専aprzez

InwestoraZastepczegowiadomoSciozaistnieniuokolicznostiuzasadn扇cychodstaplenielub

bezskutecznegouplywuteminuwskazanegowust・4niniQjszegoparagrafu川mOWy.

6.Wprzypadkuodstapieniaodum叩PrZeZkt6rakoIwiekzeStron,InwestorowiZast?PCZenlu

zostanleWyP書aconewynagrodzenleZataCZeSCumOWy,kt6razostalazrealizowananaleZycle

dodniaodstapienia,Z.ZaStrZe乞eniempostanowiehzawartychw§4ust・4umowy.

wynagrodzenietozostanleuStalonewoparciuoprotok61okres廟CyZakreszrealizowanych

czymosciInwestora Zast写PCZegO,kt6rych wykonanie zostanie potwierdzone przez

Zamawla蜂CegO.

§16

l.Wprzypadkuuniewa乞nieniapostepowaniaoudzieleniezam6wieniapublicznegopoleg明CegO

nazapr喧towaniu.iwykonaniurob6tbudowlanych(tzw."Pr蒔t串bud聞o壇ych

zadanieminwestycyJnymnaPOdstawieprzes士皿ekprzewidzianychprzepISaniustawyzdnia

llwrzeSnia2019r.Prawozam6wlenPublicznychZamawl明Cydopuszcza」egOjednokrotne

POWt6rzenie.

2.Wprzypadkukol匂negouniewa乞nieniapostepowaniaoudzieleniezan6wieniapublicznego

poleg細egonazapr嘩ow争niuiwykonan戸yrob6tbudowlanych(tzw."Pr加krtyibud副

o彊tychZadaniemlnWeStyCyJnymnaPOdstawlePrZeShanekprzewidzianychprzepISamiustavy

zdniallwrzeinia2019r.Prawozam6wiehpublicznychnini匂szaunowaulegarozwlaZaniu.

3.Wprzypadkuzaistnieniaokolicznostiwskazanychwust・2nini匂vzegoparagrafuunowy

InwestorowiZastepczemuniebedzieprzys壬ugiwalowynagrodzenie,naCOInwestorZastepczy

wyrazazgodeinieb?dziemuztegotyutuprZyS量ugiwato2adneroszczeniewzgledem

Zamawla眼CegO・



1・Ka乞de polecenie,ZaWiadomienie,ZgOda,decy乙Ja,ZatWierdzenielub zaSwiadczenie Stron

mmQ】SZqumOWybedziedokonywanewfomiepISem。,ZuWZglednieniemzapISOWuSt・5

nml句SZegOParagrafuumowy.

2.OsobamiupowaZnionymlPrZeZInwestoraZast9PCZegOdokontakt6wzZamawl瑚CymOraZ

odpowiedzialnymiza prawid士owy przebieg wykonania Przedmiotu unowyiwlastiwy

przepywmateria16wiinfomaqlmi9dzyStronami,WSZCZeg61nostidopodQjmowaniadecyz】1,

udzielaniainfomaql,Odbieraniazgtosze丘,POPraWeknadzorowaniawykonywanianml句SZ句

unowywimieniuInwestoraZast?PCZegOS牛

Imi?1naZWisko � 

Telefon � 

e-mail � 

Imi?1naZWisko � 

Telefon � 

e-mail � 

3.OsobamiupowaZnionymlPrZeZZamawlaJaCegOdokontakt6wzInwestoremZastepczymoraz

odpowiedzialnymi za wiaSciwy przep壬yw materiafowiinfomaQJl miedzy Stronami,

w szczeg6lnoScido podejmowania decyz"udzielaniainfomaql,Odbierania zg士oszeh,

popraweknadzorowaniawykonywanianim。szqumowywimieniuZanawl明CegOS雀:

ImielnaZWisko �MiroslawRogala 

Telefon �663891781 

e-mail �m.rogala@szpital-marCiniak・WrOClaw.pl 

ImielnaZWisko �JarostawJarosz 

Telefon �725255584 

e-mail �jjarosz@szpital-marCiniak・WrOClaw・Pl 

4.KorespondenqapomiedzyStronamibedziesporz雀dzanawfomiepISemQ]W」写ZykupoIskim・

Korespondenqawys土田aZaPOSrednictwempocztyelektroniczn句musiby6kazdorazowo

bezzwlocznie potwierdzonanapISmie przesy哩WyS士an脅ZaPOSrednictwem publicznego

operatora,fimykurierskiかubdor?CZOnaOSObiScienaadresyStron,WSkazaneponlZ勘

1)dlaInwestoraZastepczego:

2)dlaZamawi乞彊CegO:

ul.Gen・AugustaEmilaFieldorfa 2,54-049WrocIaw



momeutuJegO PrZekazaniai wimo zosta6　potwierdzone w fomie pISemQ]

wteminiedo2(dw6ch)Dnioddniajegoprzekazania・

6.Inwestor Zast写pczy zobowi年zanyjest do stosowania sie do poleceh Zamawl弼CegO,q.

reprezentuJaCyChZamawla揮egO ZgOdnie z dokunentem r吐vstrowym,OS6b przeznlegO

upowaznionych(napodstawieniniQjsz匂umowylubdora乞nychpe王nomocnictw)・

7.Wprzypadku,kiedyInwestorZast9PCZyStWierdzi,ZepolecenieZamawl弼CegOWykraczapoza

jegoupraⅧienialubpozazckresPrzedmiotu皿Ovy,Wteminiedo2(dw6ch)Dniroboczych

oddniaotrzymaniatakiegopoleceniapowiadomlPISemieotymfakcieZamawlaJaCegO,

przedstawl年胆CSWqieStanOWisko.

呈pSTANOWIENIAKONCOWE

§18

1.Stronyninl。SZqumOWyZObowi脅zl弼Si?donieuJaWnianiaaninleWykorzystywaniainfomaql

poufhychuzyskanychoddrugi匂Stronywzwiazkuzrealiza明nlnl句SZ句umOWy,ChybaZe

bedzie to konieczne do vykonania zobowiazanwynik斬CyCh z ninl句SZ句unOvylub

infomaqetewmomencieuJaunienias雀Publiczniedostepnewimy spos6b,alboteZ

obowi脅zuJaCePrZePISyPraWanakiada彊naStron?Obowiazekichvy]旧Wienia・

2.InwestorZast?PCZyOtwiadcza,Zewszelkieinfoma匂v,dokt6rychbedziemialdost?Plub

wposiadaniekt6rychm6g士byw句scprzypadkowowzwiazkuzwykonywaniemunowy

(dotyczyinfoma直中tCyChcharakterinforma串Publicznych言akr6uniezinfoma串

m斬CyChcharaktertayemicysluZbow匂)-niezostan雀upublicznione,POdmienionelub

zmienionetak,al)ynaraZi6Zamawl瑚CegOnautrat?Wiarygodnosti,CZyZ士aOPlmenatemat

」egO dzialalno鉦Inwestor Zast?PCZyjednoczeSnie zobowiaz叩e Sie do niezwlocznego

powiadomieniaZamawl弼CegOOfakcieprzypadkowegow句sclaWPOSiadanieinfomaQ]1

obietychklauzul雀POu血o料i・

§19

InwestorZast?PCZyniemoZebezpisemnejzgodyZanawi祖cegoprzenieseswychwierzytelnoSci

vynik轟CyChznini華Zかmovynaosob?trZeCi棚.dokona6przelewuwierzytelno鉦

§20

l.Stronyzobowiqzl弼Si?dooc血onyprzekazanychwramachwykonywanianinle]SZ句umOWy

danychosobowych,ZgOdniezobowiazl弼CymlPrZeplSamlPraWa.

2.Stronyustale彊,ZeudostepnlaJ雀SObiewza」emiedaneosobowe:

1)os6breprezent可ecychka乞d雀Stron写WnaSteP函CymZakresie‥(i)imi?inazwisko,(ii)

PeInionafunkqia;

2)。S6b kontaktovychlub odpowiedzialnych za realiza専POSZCZeg6lnych zadah

wynikatcych z皿Ovylub bior脅CyCh udzialw realizaqlPOSZCZeg6lnych zada血,

wnast弓P函CymZakresie:(i)imi?inazwisko,(ii)pe抗onaftmkQja,(iii)adrese-mail,(iv)

3.Ka乞dazeStronbedzieprzetwarza6daneos6b,Okt6rychmowawust・2ninlqSZegOParagrafu

umovy do ce16w zwlaZanyCh z wykonaniem umowy oraz Wynik祖CyCh z praunie

uzasadnionychinteres6wStronzwlapanyChzustaleniem,dochodzeniemlubobron叩oszczeh

prawnychwynikaj脅CyChzumowylubznl脅ZWl脅ZanyCh・

4.Strony zobowiz明sle do przetwarzania danych osobowych zgodnie z unow雀oraz
l　　・　　　　′ヽI○○　　1　　　　●　」

kwietnia
r。ZPOrZ年dzeniemParlainentuEurop華kiegoiRady(UE)2016/679z dnia27

1　　　　　　　　1

zwi翠kuzprzetwarzaniemdanychosobowyc2016r.wsprawieochronyos6bfizycznychw

i w sprawie swobodnego przepIywu takich danych oraz uchylenia dyrektyvy95/46/W

usIugpoleg句laCyChnape肋eniuroli/nwestoraZast?pCZegOW′amaCh′ea舶qI
臆　___」_∴‥《」〈_〈,ノ∴÷,,〈‥タへ録へ∩.J′イっioJ"Ana。fa7inInnii//nf合nsvwnei7-eraD〃D

inwesfyeygiv7egOPOIeg魂CegOnau柄昭niuczteroI6ZkowegoOddziaIuAnestez旬ogii/tr,tenSyW,7Q仁rerap〃
′　臆　′・一　書_:′-　　「;_I,」〈_f(　′ヽ
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(og61nerozporzadzenieoochroniedanych,Dz.Urz.UELNrl19,Str・1),ZWanymdalQj

5.KaZda ze Stron zobowia袖e sle udzieli6infomaqlO ZaSadach przetwarzania danych

osobowychprzezdrug脅Stronewobecos6b,Okt6rychmowawust・2niniQjszegoparagrafu

umowy(wcelup竺え1iwieniaStroniezastosowaniaat.14ust・51it・aRODOwramach

realiza早pr子eznl雀Obowi脅Zkuinfomacvin呼wobectychos6b),WtymPOinfomowa6je9

udost?Pnlenluich danych drugiej Stronle W Zakresiei celach opISanyCh powy狙,

przedstawl明CtymOSObomotwiadczeniastanowl脅CeOdpowiedniozalaczniknr3doumowy

(tre誇　obowi脅zkuinfomacyjnego Zamawi魂CegO,realizowanego pfZeZInwestora

Zast?PCZegO)orazzaIapzniknr4doumowy(tre§6obowiapkuinfomacy]negOInwestora

Zast?PCZe写O,realizowan呼.prz誓Zamaw空中gO)・Strona,kt6ra spehia obowi脅Zek

infomacyJnyZgOdnieznlnl。SZymlPOStanOWlenlaminieponosiodpowiedzialnoScizazakres

anitreS士egoobowi脅zkuinfomacy甲egO

6.W zwi脅zku zwykonywaniem皿OWy ZamawlapCyPOWierzaInwestorowiZast?PCZemu

przetwarzaniedanychosobowych:

1)os6b fizycznych wskazanych w tresti dokument6w z士o乞onych przez oferent6w

ubieg弼CyChsieoudzieleniezam6wieniapublicznegopoleg弼CegOnaZaPrQjektowaniu

叩kona叫rob6t budowlanych(tzw."Prdy軸ibud申o鴫Ch Zadaniem

2)os6breprezentutcychWykonawc?,Zkt6rymzostalazawartaumowanawykonanieprac
obj印ychZadanieminwestycyjnym;

3)os6boddelegowanychprz:ZWykonfWC叩k血ymmowawpkt2)powyあdorealiza串

praco函tychZadaniemlnWeStyCyprym(np.prQjektanci,koordynatorzy皿OWy,OSOby

wskazanedokierowaniarobotamibudowlanymi)・

zasadyprzetwarzaniatychdanychprzezInwestoraZastepczegookrestaunowapowierzenia

przetwarzania,kt6razostaniezawartaprzezStronyistanowi6b?dziezakyzniknr5do
nimgSZgumOWy.

§21

l.PrawemwlaSciwymdlaunovyJeStPraWOPOIskie・Wsprawachnieuregulowanychninl句SZa

unow雀m瑚ZaStOSOWaniepowszechnieobowqzuJaCePrZePISyPraWa,aWSZCZeg6lnosti

Kodeksucywilnego.

2.WszelkiezmianyluZupehieniadotyczapeninl句SZ鋤umOWyWymag勧fomypISemQ]POd

rygoremniewaZno鉛i・

3.Spomekwestiepowstalewzwiapkuzrealizaqaninl割SZ句umOWy,Stronyb細si?Staraly

rozwl年ZaCPOlubowniewdrodzenegoqaql,aWPrZyPadkubrakuporozumieniarozstrzygac

bedziewlaSciwyrzeczowosadpowszechnyweWroc嘉awiu.

4.ZaねCZnikistanowlaintegralnaczescunowy.

5.Stronyo喜wiadcza昭,i乞wprzypadku,gdykt6rekoIwiekzpostanowie丘ninl。SZ。umOWy,Z

mocyprawalubalboprawomocnegoorzeczeniajakiegokoIwiekorganuadministracyJnegOlub

s年du,ZOStanquZnaneZaniewa乞nelubnieskuteczne,POZOStalepostanowienianinlQ]SZ句umOvy

zachow草履Pe士n雀mociskutecznose.Postanowienia nlnl。SZ句umOWy niewaZnel豆b

nieskutecznezostanazastaplOne,namOCyninl句SZ鋤umOvy,POStanOWieniamiwa如ymiw

喜wietleprawaiwpe王niskutecznymi,kt6rewywo坤askutkipraunezapeunl瑚CemOZliwie

zblizonedopierwotnychkorzysclgOSPOdarczedlaka乞dizeStron.

6.Umow9ZaWartoZWy王aczeniemstosowaniaprzepISOWuStavyZdniallwrzeSnia2019r.

prawozam6wlenPublicznych膏・naPOdstawieat2ust・1pktlt。ustawy.

7.Umowesporz雀dzonow3egzemplarzach:1egz.dlaZamawlapCegO,2egz.dlaInwestora

Zast?PCZegO・

umowa na wykonanie uslugpoIeg明cychr)aPe碗niuro/i/nwestol省Zastepczego WIamaCn

inwesf励v)egOPOIeg明CegOnautWOrZeniuczte′。6ZkowegoOddzialuAnesteg所ogiiitr,tenSyWr)e/

wobiekcieSzpitaInymz/okaIizowanymweWfodawiup′Zyu/・Gen・AugustaEmiIaF/eldo確2・

wIamaCh rea/izaQiiZadania

na12乙22



Zalaczniki二

ZaI雀CZniknrl

ZaI雀CZniknr2

ZaIapzniknr3

ZaI雀CZniknr4

ZaIaczniknr5

ーWykazobowi脅zk6wizakresuczymoSciInwestoraZastepczego・

一ZakresrzeczowyZadaniainwestycyJnegO-PFU・

一TreS6obowi年zkuinfomacyJnegO Zamawl明CegO,realizowanego przez

InwestoraZastepczego.

-TreS6obowiapkuinfomacy〕negOInwestoraZast9PCZegO,realizowanego

PrZeZZanawlapCegO

-Umowapowierzeniaprzetwarzaniadanych

ZAMAWIAJACY INWESTORZAST耳PCZY

∴∵∴;∴∴二三∴∴二二∴二三二∴:∴二三子 wobiekcieSzpitaInymzIokalizowanymweWfocfawiupIZyu/・Gen・AugusfaEm〃aFieIdorfa2・ 



ZaI雀CZniknrldoumowy

ZaWartejwdniu…・・…・・…・……・・……・

wYKAZOBOWIAZK6wIZAKRESUCZYNNO;cIINWESTORAZASTEPCZEGO

przedmiotemumowyjestpe壬nieniefunkQjiInwestoraZastepczegowramachrealiza串Zadania

inwestycy甲egO POleg明CegO na utWOrZeniu cztero士6Zkowego Oddzialu AnesteかIogll

iIrrfensywn匂TerapiiDziec19CqWObiekcieSzpitalnymzIokalizowanymweWroc量awiuprzyul・

Gen.AugustaEmilaFieldorfa2,WSZCZeg6lnoSci‥

1.Zorganizowanieiprzeprowadzenie wimieniuina rzecz ZanawlapCegO POStepOWania

o udzielenie zam6wieniapublicznego poleg弼CegO naZaPrqjektowaniulWykonaniurob6t

budowlanych(tzw."PrQjektujibud可,’),Wtym:

1)przygotowanieprdektu皿OWyOrqZZaWarCieumowyzWykonawc脅na?PraCOWanie

kompletn匂dokumentaqlPrqjektow。orazspecyfika串technicznychwykonanlaiodbioru

rob6t budowlanych na podstawie przekazanego przez Zamawl弼CegO Progranu

FunkQjonalno-UZytkowego;

2)dokonywanie niezbednych uzgodniehiudzielanie wia§nie丘w toku opracowapia

skoryg叩maldokunenta。iGestiz袖ietakakoniecznosepo町zednimuzgodnienluZ

zamawl弼Cym),WtymudzialwewszystkichnaradachkoordynacyJnyCh;

3)uzgodnieniezZamawi申ymorazWykonawcakol直vciudostepni空mi部vprowadzenia

rob6t budowlanych,m明C na uWadze koniecznoS6　zapeunlenla Ci脅g士oSci pracy

4)nadz6rnadprawid王owaiteminow雀realiza擁Zadaniainwestycyjnego,WtymZghaszanie

prqjekta血omwszelkichzastrzeZe丘dodokunentaql;

5)sprawdzenieidokonapie.odbioruskorygowan函Okunentadipr串ktowgivrazspecy創ca(車

technicznychwykonamaiodbiorurob6tbudowlanych;

6)uzyskaniewszystkichniezbednychpozYOlehidecy却administracvinych,niezb?dnychdo

rozpocz写ClarealizaqjiZadaniainwestycy〕negO;

7)sporz包dzenieiprzekazaniedopublika函Ogまoszeniaozam6wieniu;

8)opracowanieiudostepnieniekompletn匂Specyfika串Warunk6wZam6wieniavrazze

wzoremunowywsprawiezam6wieniapublicznego;

9)powo士Lnie komi垂przetargowQj,ajeSlizeddzietakakoniecznoS6,r6wnie乞bieg士ych

WPOSt?POWaniu;

10)udzielanieodpowiedzinapytaniaoferent6wYniesione.wtokupostepowaniaoudzielenie
zam6wieniapublicznegoorazzorganizowanieluCZeStnlCtWOWWi車lokaln硝estiz却zie

potrzebaj匂przeprowadzenia);

11)dokonywaniezmianwtrestiSpecyfika串Warunk6wZan6wienia;

12)weryfika旬voferent6wpodwzgledembrakupodstawdoichwykluczeniaorazspe士niania

przezofere血6wwarunk6wudziafuwpostepowaniu;

13)przeprowadzeniebadaniaiocenyz士ozonychof証;



16)wezwanieWykonawcy,kt6regoofertazostahane両vyZQjoceniona,doz士ozeniawymaganych

postanowieniamiSpecyfika串Warunk6wZan6wieniaotwiadczehidokument6w;

17)dokonanieczymostiwyboruofertynedkorzystni匂sz珂ubuniewa乞nieniapostepowania;

18)wprzypadkuwniesieniawtokupost?POWaniaodwo王Lnia:

a)vykonaniewszystkichc子ymOstiprzewidzianychprzepisamiustavyPrawozam6wieh

publicznychdlaZamawlaJapegO,Wtym:
-PrZekazaniekopiidokumentaqlPOStePOWaniadoKrむw印ZbyOdwo士awczg,

一PrZygOtOWanieodpowiedzidoKr祖vw匂IzbyOdwolawczQ]WZakresieuniesionego

odwo書ania,

一rePreZentOWanieZamawl明CegOWPOStePOWaniuodwofawczymprzedKr祖vwaIzba

Odwo士awcza,

b)poinfomowanie Zamawi秘cego o uniesionym odwohaniu oraz udostepnienie

Zanawla握Cemu」egOtre誇i・

19)prowadzenienabie乞雀coprotokohpostepowania;

21)sporz年dzen三e.iprzekazani叩OPublika。iog士oszeniaoudzieleniuzam6wienia皿

22)vykonanieimychczymoScizastrzeZonychdlakieroⅦikaZamawi祖cegoprzepisani

ustawyprawozan6wiehpublicznych・

2.Nadz6r wimieniu Zamawl明CegO nad wykonaniem prac o鴫tych realiza明Zadania

1)ustalenie,WPOrOZumieniuzZamqwi魂cymiWykonawc両amonogramurealiza串rob6t

budowlanychoraznadz6rnadtemmOWarealiza明rob6t;

2)zawiadomienieodpowiedniego organunadzorubudowlanego o rozpoCZ弓Ciurealiza串

3)zorganizowanieiudzialwprzekazaniumi専awykonaniarob6tbudowlanychWykonawcy

orazprzekazaniedziemikabudowykieroⅧikowibudowy;

4)repreze血owanieZamawiaj雀CegOnabudowie;

5)pe士nienienadzoruinwestorskiegoprzyrealiza串Zadaniainwestycvinegonadwszystkimi

bran之amizgodniezprzepISamiustawyPrawobudowlane,WtymWyZnaCZenieinspektor6w

nadzoruinwestorskiegonaczasprowadzeniarob6tbudowlanych;

6)sprawdzaniepodwzgledemmerytorycznymifomalnym,uPraⅦiehidokument6wtakich

jak:PrZynale乞nostdoizbysamorzaduzawodowego,ubezpleCZenie-kieroⅦikabudowy,

7)m。nit。r。Waniecktudnostiubezpie畔PrZedkhadanychprzezWykonawceikontrola

teminowegoop士acaniask王adekubezpleCZenlOWyChwranachpolisOCprzedtoZonychprzez

Wykonawce;

8)nadz6r nad zapeⅦieniemiprzestrzeganiem przepis6w bezpieczehstwa poZarowegO,

bezpleCZehstwaihigienypracy,PrZeZWSZyStkichuczestnik6wprocesurealiza串Zadania

inwestyc克nego,WrOZumieniuwymagahstawianychprzezustawePrawobudowlaneoraz

przepISyWykonawczedot句ustawy;

9)prowadzenienaradroboczychdotyczapychrealiza串rob6tbudowlanych;

10)sprawdzanie zgodnostiwykonywanych rob6t z dokunenta前PrQjektow雀,W tym

zapeⅦieniesprawowanianadzoruautorskiegoprzezprQjektant6w;

11)sprawdzaniejako§ciwykonywapychrob6tbudowlanychorazwbudowanychmateriafow,

awszczeg6lnoScizapobieganle ZaStOSOWaniuwyrob6wbudowlanychwadliwychlub

niedopuszczonychdostosowaniawbudounictwie;

ramachIea/izaQ/Zadania
Umowa na vvyKOnanIe uS仙g pOIegq弓しyしII//dI⊂利用訓’u’>’’’’’’“〉〉●〉’‾　__‾‾て’‾‾‾‾∵
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12)kontrolajakoSciiprawid饗owofoidziafaniadostarczonychizainstalowanychurzadzeh;

13)Z脅danieodWykonawcy,kieroⅧikabudowylubkieroⅧikarob6tdokonaniapoprawekbadZ

ponoⅦegOvykonaniawadliwiewykonanychrob6tbudowlanych,atakzewstrzymaniaich

dalszegowykonywaniawprzypadku,gdyichkontynuaqamogfabywywofa6zagroZenieb雀d乞

spowodowa6niedopuszczaln叩iezgodnostzprQjektemlubpozwoleniemnabudow?OeZeli

14)wydawanie Wykona㍗ey,∴eroⅦikowibudowylub kieroⅧikowirob6t poleceh,

dotycz雀cych:uSunleClanlePraWidIowoScilubzagroZed,Wykonaniapr6blubbada丘,takze

vymag斬CyChodkryciarob6tlubelement6wzakrytych,OraZPrZedstawieniaekspertyz

dotycz雀cychprowadzonychrob6tbudowlanychidowod6wdopuszczeniadostosowaniaw

budoⅦictwiewyrob6wbudowlanychorazurz年dzehtechnicznych,POtWierdzonych叩lSem

dodziemikabudowy;

15)potwierdzaniefaktyczniewykonanychrob6torazusuni写Ciawad;

16)weryfikowaniewszelkichzmiandorozwiazahpr函ktowychpowstalychwtokuwykonania

rob6tbudowlanychorazpodejmowaniedecyかOichwprowadzeniuOeSliz軸zietaka

konieczno誇

wuzgodnieniuzZamawi2彊Cym);

17)uczestniczeniewprzeprowadzeniuwszelkichtest6w,Pr6birozruch6w;

18)przeprowadzenieodbior6w,aW.SZCZeg6lno鉦

a)zatwierdzanieiprzvin:OWanleOPraCOWanyChprzezWykonawcewszelkichwymaganych

instruk。iekspIoatacyprych,dokunentaqlrOZruChow。iinstnlkdiobsfugi,WCelu

b)przeprowadzenie odbior6w cze§ciowychoraz odbior6wrob6t zaniked脅cychlub

ulegapcychzakryciu・

c)przygotowaniemateria16wdoodbiorukohcowegoZadaniainwestycカnego,

d)powiadomieniewszystkichuczestnik6wprocesuinwestycvinegooteminieodbioru

kohcowego,

e)dokonanieodbiorudokumenta串POvykonawczQj,

f)dokonanieczymostiodbiorukohcowego;

19)kontrola zatrudnieniapodwykonawc6w(W tym Weryfika卒ideeptowfnie um6w

opodwykonawstwo)orazrozliczehgeneralnegoWykonawcyzpodwykonawcaml;

20)prz魂Cieodkierownikabudowydziemikabudowy;

dysprawdze幸kompletnoScidokumentadiniezbedned douzyskaniapozwoleniana

b)opracowanieiz饗ozenieunioskuowydaniedecy却OPOZWOleniunauZytkowanieobiektu,

jeSlib?dzieonowymagane,

c)uczestnictwoinadz6r nad odbioramizwiazanymizuzyskaniempozwoleniana

uzytkowanie,

d)uzyskaniedecyかOPOZWOleniunau乞ytkowanie,

e)przekazanie Zamawi魂cemu wykonanych prac wraz Z kompletem niezb?dnych

dokument6wwstaniefaktycznymipraunympozWal魂cymnarozpOCZeCieu乞ytkowania;

21)wprzypadkuprzerwaniarob6tbudowlanychprzezWykonawce:

a)prz轟em亭prowadzeniarob6torazzapeⅦieniewykonanfapraczabezpieczedapych,

b)przeprowadzenlelnWentaryZa串Wykonanychrob6tbudowlanych;

22)wprzypadkuniewywiapniasieWykonawcyzpoStanOWiehumownych,Zleceniewykonania

ZaSt?PCZegO.

umowa na wykonanie usんgpo/eg明cych na p軌7Ienlu ro/IInWeSIUId∠d叩Hレ∠誓|,"…“…〉‥
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3.SporzadzanieiskfadanieZamawl明CemuCOmiesleCZnyChpisemychraport6w,ZaWier明cych

infomaqeoprzebiegurealiza串Zadaniainwestycy〕negOOraZrapO血kohcowego,Wtym

d。kum。nt。W。ni。Wfomiezdieciow匂i:乱mow匂przebieguprocesuinwestycyjnego.

4.Sprawdzanie dokument6w rozliczeniowych(faktur)Zadaniainwestyc加ego w zckresie

realizowanymprzezInwestoraZastepczego,POdwzgledemmerytorycznymirachunkovymoraz

przekazywanieichZamawla揮emuWCeludokonaniapfatnoSci・

5・Wprzypadkuniew挑ciwegowywlayWaniaslePrZeZWykonawcezpostanoWiehzawartq

mowydochodzenienale乞nychkarmoⅦyChiodszkodowahzanienalezyteinieteminowe

vykonaniezobowi雀Zahumownych.

6.WprzypadkukoniecznoScizam6wieniapracnieo鴫tyChunowazWykonawc脅naPraCe

prqjektoweirobotybudowlane,kt6rychrealizaqaokaZesiekoniecznadlazrealizowania

ZadaniainwestycyJnegO:

l)opracowaniewszystkichniezbednychdokunent6w,WtymPr函kt6wumdw;

2)reprezentowanieZamaw扇CegO¥㌍gO幸かCh;

3)zawarcieunowyzWykonawc雀wlmlenluinarzeczZamaw扇CegO;

4)nadz6rnadprawid書owarealizaqiaunowy・

7.WeryfikowaniekoniecznoscIWPrOWadzeniazmiandotre誼movyzawart。ZWykonawca,

przygotowanie prQjekt6w aneks6w orazich zawarcie wimieniu ZamawlapCegO,

zzastrze乞eniem,ZeuprzedniegouzgodnieniazZamawlapCymb9davymagalywszelkiezmiany

1)przekrocz叫emkwotyprzewidzian由ZeZZamawi袖egonasfinansowaniepraco鴫tych

zadaniemlnWeStyCyJnymWZakresiepowierzonymInwestorowiZastepczemu;i/lub

2)przekr昭吾emterminuustalonegowumowienadokonanieodbiomkofrowegoZadania

lnWeStyCymegOWZakresiepowierzonymInwestorowiZastepczemu・

8.Kompletowanieiarchiwizaqa zgodnie z obowiazuJaCymiprzepISanikorespondenql,

dokunentaqllPrZekazanieichZamawla揮emuPOZckohczeniuZadaniainwestycyprego皿

9.ZapeⅦienieobs士ugiprawn。realiza串Zadaniainwestycy]negOWZakresievykonania

Przedmiotuumowy.

ZAMAWIAJACY INWESTORZASTEPCZY



ZaIaczniknr2

doumowyzawartejwdniu・…・…・・・…・・…

zAKRESRZECZOWYZADANIAINWESTYCYJNEGO

zakres rzeczowy Zadaniainwestycyjnego zostalokre喜Iony wProgramie FunkQjonalno-

U2ytkowym,StanOWi雀CymZal脅cznikdonini華zejumovy.

ZAMAWIAJACY INWESTORZAST弔PCZY



Za霊糾zniknr3

doumowyzawartejwdniu・・・…………

OBOWIAZEKINFORMACYJNY

ZAMAWIAJACEGOREALIZOWANYPRZEZINWESTORAZASTEPCZEGO

l.Administratoremdanychosobowych:

1)9S6b reprezentutcychInwestora Zast?PCZegO W naSt9P函Cym Zakresie:(i)imie

lnaZWisko,(ii)peInionafunk匂a;

2)os6b kontaktowychlub odpowiedzialnych za realiza阜POSZCZeg6lnych zadah

wynikajapych z unowylub bioracych udzial w realizaql POSZCZeg6lnych zada丘,

wnast?P函CymZakresie:(i)imi号inazwisko,(ii)peInionafuhkcja,(iii)adrese-mail,(iv)

numertelefonu.

JeStDolnostaskiSzpitalSpeqialistycznylm・T.Marciniaka-CentrunMedycynyRatunkow。

zsiedzibaweWrocねwiu(54-049)przyul・Gen.AugustaEmilaFieldorfa2.

2.We wszelkich sprawach zwl牢Za皿yCh z przetwarzaniem danych osobowych

mo如askontaktowaCs19ZInspektoremOchronyDanychdost?PnymPOdadreseme-mail:

iod@szpital-marCiniak.wroclaw.pI oraz korespondencyjnie na wskazany po、Vy時j adres

Administratora.

3.Pani/PanadaneosobowezostalyudostepnlOneAdministratorowIPrZeZInwestoraZastepczego・

4.Pani/Panadaneosoboweprzetwarzanes雀napodstawieart.6ust・11it・fRODOwcelu:

1)realiza重工mOWyZaWa垂miedzyAdministratoremaInwestoremZast?PCZym,kt6rQj

przedmiotem jest wykonanie usIug po賞egaJaCyCh na peInieniu ro賞iInwestora

Zastepczegowramachrealizacjizadaniainwestycyjnegopolegaj糾egonautwo喜Zeniu

czteroI6乞kowegoOddzia霊uAnestezjoIogiiiIntensywnejTerapiiDziecleCejwObiekcie

SzpitalnymzIoka賞izowany血weWroc霊awiuprzyul.Gen・AugustaEmilaFieldorfa2;

2)ustalenia,dochodzenialubobronyprzedroszczeniamiwynik祖Cymizumowywskazanej

powy袖1ubdzia塩po(埴mowanychprzezPania/Panawzwiazkuztaunow雀・

5.OdbiorcamiPani/Panadanychosobovychb?da:

1)pracownicyiwsp61pracownicyAdministratora;

2)podmiotytwiadczapenarzeczAdministratorausfugidoradczezwi脅zanezdziafalnosti雀

Administratora,;

3)podmiotySwiadcz脅CeuS士ugizwi雀ZaneZObs士ugaurzadzehlubsystem6winfomatycznych

niezbednychdokontaktuzPania/PaneT.OraZS士uzapedoprzetwarzaniadokunent6w

zwl雀ZanyChzrealiza明umowyzZamawl鈎aCym・

6.Daneosobowepodleg瑚r6wniezudostepnleniuwlaSciwymorganomuprawnionymdoich

PrZetWarZaniazgodniezobowi脅zl堆CymlPrZePISamlPraWa・

7.Pani/Panadaneosoboweb?daprzetwarzanedoczasuprzedawnieniaroszcze丘wynik乙彊CyChz

umowyzawartQj zInwestoremZast?PCZymlubdzi混uipod匂mowanychprzezPani雀/Pana

WZWi雀zkuzt脅umow雀・

8.W odniesieniu do danych osobowych decyzJe nie bed雀　podqimowane w spos6b

zautomatyzowany,WrOZumieniuart.22RODO.

9.PrzyshlgujePan班)anuprawodo‥

W ramaCh rea/izaQiiZadani

inwesfy劫I了egOpO/egゆacegonautん㌫震niuczte′d6ZkowegoOddzialuAnestez佃/ogii/伽ensyw鳴/

wobiekcieSzpitaInymz/okalizowanymweMocfaw/up層yL//・Gen・AugustaEmiIaF/eldo佃2.

Umowa na w)在onanie L/Slug poIegaIaCyCh na pe柄eniu ro〃Inwesto′a Zast9pCZegO



1)dostepudoswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.15RODO;

2)sprostowaniaswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.16RODO,

3)usuni?Ciaswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.17ust・11it・a),C)d)ie)RODO,

toznaczywsytua串,kiedydaneosobowenies雀juZniezbednedorealizaqjice16w,dla

kt6rychzostalyzebrane,Wniesionoskuteczniesprzeciwwobecprzetwarzaniatychdanych

osobowych,daneosobowebylyprzetwarzaneniezgodniezprawemlubdanetemusz脅

zosta6usunl?teWCeluwywl脅Zaniasl?ZObowiazk6wwynik魂CyChzprzepISOWPraWa;

4)Zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

z zastrzezeniem przypadk6w,O kt6rych mowa w art.18ust・2RODO.Prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywanla,

wceluzapewnieniakorzystaniazeSrodk6wochronyprawnejlubwceluochronypraw

imqosoby宜zycznQjlubpraw壇,1ubzuwaglnaWa乞newzgledyinteresupublicznego

UniiEurop匂SkiQjlubpahstwaczIonkowskiego.

10.Przys士ugujePani仲anuprawosprzeciwuwobecprzetwarzaniadanychosobowychzewzgl?du

naswqjaszczeg6ln脅Sytuaqje-naPOdstawieart.21RODO,PrZyCZymAdministratorma

prawokontynuowa6przetwarzanietychdanychnapotrzebyustalenia,dochodzenialubobrony

roszcze丘lubje乞eliwazneprawnieuzasadnioIieinteresyAdministratoraokaZaslenadrzedne

wobecPaniA)anai血eres6w,PraWiwolno誇izwi脅ZanyChztaszczeg61n年sytua扇・

11・Przys士uguJe Pani仲anu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych

Osobowych,gdy uz垂i雀,Ze przetwarzanie danych osobowychich dotyczapych narusza

PrZePisyRODO.

12.Nieprzys士ugujePaniA)anuprawo:

1)do砕daniausuni9Ciadanychosobowychwzwi雀zkuzart.17ust・31it・b,1it・dlublit・e

RODO;

2)doprzenoszeniadanychosobowych,Okt6rymmowawat20RODO.

ZAMAWIAJACY INWESTORZASTEPCZY



ZaIapzniknr4

doumowyzawartejwdniu……・…・…・・・

OBOWIAZEKINFORMACYJNY

INWESTORAZAST弔PCZEGOREALIZOWANYPRZEZZAMAWIAJACEGO

Zgodniezwymogamirozporz脅dzeniaParlame血uEurop匂skiegoiRady(UE)2016/679zdnia

27kwietnia2016r.wsprawieochronyos6bfizycznychwzwiazkuzprzetwarzaniemdanych

osobowychiwsprawieswobodnegoprzeplywutakichdanychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE

(Og6lnerozporz袖zenieoochroniedanych,Dz.Urz.UELl19zO4・05・2016,Str・1),ZWanegOdal匂

RODO),informuj?,乞e:

l.AdministratoremPani/Panadanychosobowychjest

・Administrator,,),telefon:.・・∴……………‥,adrese-mail∴……………・…・・・

2.WewszelkichsprawachzwlqZanyChzprzetwarzaniemdanychosobovychudostepnlOnyCh

przez zanawlapCegO mO血a skontaktowa6sle ZInspektorem Danych Osobowych pod

adreseme-mail.　　　　…OraZkorespondencyJnlenaadreswskazanywust・1powy狙・

3.Administratorprzetwarzanastepl堰CePani仲anadaneosobowe:

1)os6breprezeut`壇CyChZamawi斬CegOWnaSt?P函CymZakresie‥(i)imi写inazwisko,(ii)

PeInionafuhkQja;

2)os6bkontaktowychwskazanychprzezZamawi砧acegolubodpowiedzialnychzestrony

ZanawlapCegOZarealizaq?POSZCZeg6lnychzadahvynik斬CyChzumowylubbiorapych

udzialwrealizaqjiposzczeg6lnychzada丘,WnaSt9P函cymzakresie:(i)imieinazwisko,

(ii)peInionafunk轟(iii)adrese-mail,(iv)nunertelefonu.

4.Pani/PanadaneosobowezostalyudostepnlOneAdministratorowIPrZeZZamawl到aCegO.

5.Pani/Panadaneosoboweprzetwarzanes叩apodstawieart.6ust・11it・fRODOwcelu:

l)realizaqjiumowyzawa垂miedzyAdministratoremaZamawiajapym,kt6rQjprzedmiotem

jest wykonanie usIug po賞ega揮yCh na pe霊nieniu roliInwestora Zastepczego

w ramach realizacji zadaniainwestycyjnego po賞egaj糾ego na utworzeniu

cztero霊6乞kowegoOddzia霊uAnestezjo賞ogiiiIntensywnejTerapiiDziecleCejwObiekcie

Szpita量nymzIokalizowanymweWroc霊awiuprzyu量・Gen.AugustaEmilaFieldorfa2;

2)ustalenia,dochodzenialubobronyprzedroszcze庇miwynik祖Cymizunowywskazan匂

powyzQjlubdzia抗ipo串mowanychprzezPaniq/Panawzwi脅Zkuztaumowa.

6.OdbiorcamiPani/Panadanychosobowychb?da:

l)pracownicyiwsp61pracownicyAdministratora;

2)podmiotytwiadczqcenarzeczAdministratorausfugidoradczezwi年zanezdzialalnoScia

Administratora;

3)podmioty§wiadcz雀ceus士ugizwi脅zanezobs士ugaurz年dzehlubsystem6winfomatycznych

niezbednychdo kontaktuzPani堆anemorazs士uZapedoprzetwarzaniadokument6w

zwlaZanyChzrealiza明umOWyZZamawla昭Cym・



8.Pani/Panadaneosoboweb9d脅przetwarzanedoczasuprzedawnieniaroszczenwynik斬cychz

umowyzawa両zZamawi魂cymlubdzia士ahpodQjmowanychprzezPaniかPanawzwi年zkuz

t雀umowa.

9.W odniesieniu do danych osobowych decy乙ie nie b?d雀　pod匂mowane w spos6b

ZautOmatyZOWany,WrOZunieniuart.22RODO.

10.PrzyslugujePani/Panuprawodo:

1)dostepudoswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.15RODO;

2)sprostowaniaswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.16RODO;

3)usunieciaswoichdanychosobowych-naPOdstawieart.17ust・11it・a),C)d)ie)RODO,

toznaczywsytua串,kiedydaneosoboweniesajuZniezbednedorealizaqiice16w,dla

kt6rychzostalyzebrane,Wniesionoskuteczniesprzeciwwobecprzetwarzaniatychdanych

osobowych,daneosoboweby士yprzetwarzaneniezgodniezprawemlubdanetemusz脅

zosta6usunl?teWCeluvyl包Zaniasl?ZObowi包zk6wwynikaj雀cychzprzepISOWPraWa;

4)Zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

z zastrzezeniem przypadk6w,O kt6rych mowa w art.18ust・2ROD〇・Prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

wceluzapewnieniakorzystaniazeSrodk6wochronyprawnQjlubwceluochronypraw

imqosobyfizycznQjlubprawn諒1ubzuwaglnaWaZnewzgl?dyinteresupublicznego

UniiEuropejski匂lubpadstwacztonkowskiego.

11.Przys量ugujePani仲anuprawosprzeciwuwobecprzetwarzaniadanychosobowychzewzgledu

naswqj雀szczeg6ln脅sytuapj写-naPOdstawieart.21RODO,PrZyCZymAdministratorma

prawokontynuowacprzetwarzanietychdanychnapotrzebyustalenia,dochodzenialubobrony

roszcze血lubjeZeliwa2neprawnieuzasadnioneinteresyAdministratoraoka砕slenadrzedne

wobecPani/Panainteres6w,PraWiwolnoわizwi雀ZanyChzt脅szczeg61n脅sytua(彊・

12.Przys士ug可e Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych,gdy uzn年ja,Ze przetwarzanie danych osobowychich dotycz脅cych narusza

PrZePisyRODO.

13.NieprzysIugujePani/Panuprawo:

l)do砕daniausunieciadanychosobowychwzwiazkuzart.17ust・31it・b,lit・dlublit・e

RODO;

2)doprzenoszeniadanychosobowych,Okt6rymmowawart.20RODO・

ZAMAWIAJACY INWESTORZAST弔PCZY


