
Zalqcznrkn 3

UMOWA NR

W dniu "...2014 r. w Warszawre pomiEdzy Sp6ldzielniq Mieszkaniow4 RADNA,
00-341 Warszawa ul \adna 15 A, wpisan4 do rejestru przedsiqbior"6* * S4dzie Rejonowym
w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy, pod, numerem 000019350 0, zwanqw dalszej tr.e6ci
umowy "ZAMAWIAJ4CYM",
reprezentowanEprzez:

1. Teresq Konowsk4- prezesa Zarzqdu
2. Slawomira Pawlika - zastppcy prezesa zarzqduds. Te,chnic znych

a przedsiEbiorc4:
reprezentowanym przez..

zwanym w treSci umowy "WYKONAWC{', w wyniku dokonania przez Zavawtar4cEco
wyboru oferty Wyt<oNRw'cY w przetargu nieograniczonym , toriuiru zawarta urrro.wa o
nastEpuj4cej treSci:

$ 1. ZAKRES UMOWY

1' Znvnwtnr 4cY zleca, a WvroNewca przyjmuje do wykonania : Rernont dw6ch klatek
schodowych w budynk.ach mieszkalnych przy ul. Radnej 9 orazRadnej 15 bqd4cych
wlasnoSci4 Zamawraj4cego, wedlug zalqizonego przeclmiaru rob6t, zwanego dalej
przedmiotem umowy.
Szczeg6lowy zakres prz,edmiotu umowy zostal
specyfikacji rob6t.

opisany w F,rzedmiarze robot oraz

2' Zevawrnl4cv oSwiadclza,2e posiada prawo do dysponowzmia nier-uchomoSciEna cele
budowlane.

3
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wvt<oNRwca oswiadcza, Le zapoznar siq z terenem budowy,przedmrarem rob6t,
specyfikaci4 rob6t oraz uznaje je zawystarczaiqcqpod,staulQ do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowrqzany jest mezwlocznie nie p62niejjednak ni2 w terminie 3 dni od
podpisania umowy do poinformowania Zamawiajqcego o"wadach i brakach w zalEcz:niku
nr 1 i 2 niniejszej umo\\,y, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania siE na takie
braki lub wady w tych zalqcznrkach w przyszloSci.
Wykonawca oSwiadcz a, 2ebpdzie prowad,'zlLroboty sitrami pracownik6w wlasnych.
Prace muszq byi wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i aktuainqwiedzq
techniczn4 oraz raa warunkach okreslonych w niniejszej Umowi". wyLonuwca oSwia4cza,
ze posiada umiejgtnoSci i wieclzE pozwalajEc4 na wykonanrie przedmiotu Umowy oraz, ze
zobowrqzuje siE do wykonania rob6t zgodnie z zasadami wr;p8lczesnej wied,zy technicznej
otaz zgodnie z przekarzanym kosztorysem Slepym, specyfikaci4 rob6t, specyfikaci[
techniczn4 or az nale2ytil stalannoSci4.
w zakresie obowi4zu.iqcych przepis6w materialy dostarczon e przez WykonawcEi uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by| otn21ton" znalciem
bezpieczeristwa. Zama'wiajEcy ma prawo Zqda(, sprawdzenia jakoSci mater.ial6w
uzywanych do wykonanlia pt'ac, jak r'6wnie 2 przed.stawienia wynik6w wszelkich badari.
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8' w przypadku, gdy przedmial rob6t bqd| specyfikacja rob6t nie podaje w spos6b
szczegolowy technologii wykonywania lob6i lub wyikonania okreslolego elementu
przedmiotu Umowy, b4dLte| nie precyzuje dostatecznie matelial6w
lub urz4dzef, Wykonarr,,ca zobowiqzany jest d,o kaLdorazo o uzyskania
decy4i na piSrnie \,v tyrn zakresie od Zanawtqqc dopuszcza
zastosowanie innych material6w niz podane w zalqczntkach do Umowy, pod war.unkiem

znacznte leprszych mL okreslone w tych
udowaniem tych material6w, na Wykorrawcy
emu pl6bel< oraz stosownych dokurne,nt6w,

wprowadzenie. 
uzyska'ia zgc>dy zamawrajqcego nir icrr

9' Wykonawca ma obovriqzek ztninimalizowac uciqhLiworsci wynikaj4ce z prowaclzenia
rob6t w zamieszkalvm budynku.

to;1,-':::9*wy zakres lolb6t przedstawiaj4 stanowi4ce integraln4 czqsi umowy nastpprr.l4ce
ooKumentv:
a) Plzedmiar rob6t - :zalqcznil<nr l,
b) Specyfikacja rob6t- zalqcznl\<nr 2,
c) Specyfikacja techniczna_ zal4cznik nr 3
d) I(osztolys ofer.towy - zal4cznik nr 4.

2.

1.

3.

2.

s 2. TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaj 4 terminy realizacj i przedmiotu umowy :

a) rczpoczgcie realizac:ji przedmiot'umowy: (do 7 dni po podpisaniu umowy)b) zakonczeme rcaltzaojr przedmiotu umowy:
Za wykonanie plzedmiotu umowy i dotrzymanie terminu, o kt6rym mowa w ust.l pkt b,strony uzna.iqzakonczenie przez Wyt<oNRwc4 rob6t budowlany ch orazpodpisalie przez
obie strony protokolu odbioru koricowego rob6t.
Wvt<oNnwcY z tytulu niekorzystnych warunk6w atmos ferycznychnie przysluguje prawo
pr zedluheni a terminu r eahzacj r ro b 6t.
Znvewtnr'1cv nie rna obowi4zku przedluzenia telminu vrykon ania przedmiotu Llmowy,jezeli WvrcoNnwcA w 'ci4gu 7 dm przed, mozliwoSciq zais;tnienia takich okolicznosr:i nie
przedLoLy ZnvRwiRrAcEMU wniosku o przedlulenie terminu wraz zuzasadnieniem.
ZnNanwtR:Acv w ci4gr'r '7 dni od daty zlozenia wniosku przcrzWyr<oNrrwc4 zclecyduje:,
czy i o ile przedltLy tennin wykonania przedmiotu .urro*

$ 3. WYNAGRODZENTE

Wynaglodzenie umor'vne za wykonanie przedmiotu umowy ustala siE na podstawie
oferty Wyt<oNawcy na kwotE netto nie *4Lrr4 niZ ............ zl slownie:
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siownie :

wtym:
Radna 9 - netto

- brutto
Radnal5 - netto



- brutto

3 Strony ustalaj4 2e za wykonanie przedmiotu zam6wieni a ZavtwlAJ4cy zaplaci
wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujptyc;h w poszczeg6lnych po4,cjach
kosztorysu ofer'towego otaz iloSci neczywilcie wykonanych i odebranych rob6t
ustalonych na podsta,wie obrnialu z zastzezeniem g 3 ust. l.
Podstawg do wystawi.enia faktury stanowi zalqczony do niej oryginal pr-otokolu oclbioru
rob6t potwierdzony lorzez upowaznionych przedstawiciieli stron. ZevRwta.LACy moze
odm6wii podpisania protokolu clo czasu usunigcia st'wieldzonych wad wykonrlnych
rob6t.

Wynikle w toku rcahzacji zam6wienia roboty dodatkowe h,rb zamienle mog4by6
wykonywane przez tylk:o i wyl4cznie na osobne zam6wie'i e zamawiaia..[o nu
podstawie protok6lu koniecznosci tych robot zaal<ceptowaneg o ptzez
ZAMAWIAJACEGO. .Roboty te bgd4rozliczane na podstawie cen jednostkowych lpb
czynnik6w cenotw6rczlych tj. : R, KP, Z,Kznie wiqkszych niz stosowane w kosztor../sieo n zalacz

, stronY anie stalo siE konieczne na
/clr rue dziec oraz gdy z przyczyn

technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatko'wego nie mozna oddzielii od
wykonania plzedmiotu umowy
Protokol odbioru koricowego rob6t zostanie spisany w oparciu o sporz4clzony na
podstawie obmialu kosztorys powykonawczy lub zamienny w przypadku, gdy ilosci
rzeczywiicie wykonamych r-ob6t ulegly zmianie.
WvroNewcY nie plz;ysluguje prawo dochodzenia zmrany wynagrodzenia, je5li zrniana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny ofertv.

ZRvRwla:4cv nie dokona zaplaty wynagrodz enia ziroboty dodatkowe lub zamienrLe
wykonane z natuszenir:m $ 3 ust. 5,6. Wvt<oNnwcn poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i p'awne wlrkonania tych rob6t bez zgody^zAMAwTAJACEGo.

W
do 

zie platne w tenninie 30 dni loboczych od claty

w 
faktury VA.T na rachunek banJcowy

wvrcoNawca wystau'i faktu'q vAT wskazui4c odbiorcq uslugi:
Sp6ldziclnia Mieszkaniowa Radna
00-341 Warszawa, ul. Itadna 15 A

NIP: 525-00-12-455
Miej scem dorqczenia (przeslania) faktury j est sieclziba Sp6trdzielni Mie szkaniowej
,,Radna", ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa.

Tamawiajqcy dopus"zcza wystawienie faktury przejSciowej tylko za gotowe wykonane
elementy lob6t , na podstawie protok6tu odbiorlu i kosztorysu powyko,-rawczego
spolz4dzonego w opalciu o zatwterdzony przez Zanawiajqcego obmiar .otrOt.
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l. Zttxt
a) e do 7 dni od claty
b)
c)
d) ych i ostatecznego
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2. WyxoN,twcA zobowi4zzany jcst do:
a) protokolarnego prz<jpcia terenu budowy;
b) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwylszej starannoSci j z

uwzglEdnieniem spocyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenra;
c) ubezpreczenia budowy i rob6t z tytult szk6d, kt6re mog q zaistniec w zwiqzkt ze

zdarueniami losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej oraz nistgpstw nieszczgsliwych
wypadk6w, dotycz.qcych placownik6w i os6b trzeoich, kt6ie to wypadki mog4
powstai w zwi4zku z p'owadzonyrni lobotami budowlilnyrni;

d) przestrzegania na telenie budowy i terenie przyleglym priepis6w BHp i ppoz.;
e) zawiadomienia Zn.iraRwlnlACEGo o wadach i bru,ku.h w kosztoiysie Slepym,

specyf,rkacji lob6t jak r'6wniez o wykonaniu rob6t zanrlcajEcych lub ulegajitrcych
zakryciu

f) dbania o nalezyty slan i porz4dek na terenie budowy i telenie przyleglymclo budowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach itd.;, prowadzeniu rob6t i
dowozu matet'ia16w na plac budowy nie powoduj4cy zilbrudt"niui"r"now s4siecllich i
ci4g6w komunikacyjnych oraz zagrozenia bezpie"r"f,rtlru os6b postr.onnych;

g) wykonania plzednliotu umowy zgodnie i przekazanym icosztorysem Sle:pym,
specyfikacj4 rob6t, specyfikacj4 techniczn4 zasadami sztuki budowlanej,
obowi4zuj4cyrni przepisami prawa, normami i warunkami technicz'ymi
wykonawstwa i odbioru rob6t w budownictwie;

h) pisemnego zgloszenia plzedmiotu umowy do odbiolu kofcowego, uczestnictrrya w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad;i) uporz4dkowania terenu br-rclowy oraz terenu pr:ryleglego, wszelkich ciry6w
kornunikacyjnych i doplowadzenia po po zakoi'rczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najp6l:niej do dnia oddioru kofcowesolj) ponoszenie pelnej odpowieclzi plwstale na terenie objqtyrn prar:arni,
na zasadach og6lny<h, od chw eJsca rob6t ,k) niezwLoczne inforrnowanie o zaistnialych na terenie budowy

zenia zobowizgany jest w toku rcallzacjt
szczenra lub uszkodzenia vrzqdzen b4d;Z ich

4cego, do naprawienia ich i doprowad:zenia

by zapewniaj4cej nadzdr techniczny
personelem w zakresie porz4dku i

wykonanego przedmiotu zam6wienia
okunentacj4 powykonawczq do dokonania
, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci

niajEcych wymagania norm technicznych,
godnoSci w pierwszym gatunku, zgoclnych
polskiej lub klaj6w Unii Eur.opejskiej,

pracami w czasie ich realizacji oraz

awiaj4cego o zaistni alych ptzeszkodach
koSi wykonywanych rob6t albo termin
dku niewykonania powyzszego obowi lzku
wy Zsze go zarzutu wobec Zamawiaj 4cego,
dy dla cel6w rcaltzacji umowy; woda na

\))
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q)

L)
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l.

2.

podstawie odczyttt licznik6w, energia elektlyczna na podstawie ryczalit okreSl,cnego
przezZanawiajqcego w protokole wprowadzenia na pLc budowy

s) wykonania i'nych prac i czynnosci wymienionych wiL'rowie.

$ s. PRZEDSTAWICIELE STR.ON

Przedstawicielen-r WYI(ONAWCy jest ......uprar,vnieniabudowlane ..'. przynaleznosi do Izby I'2y'ierriw Budowr.rictwa nr.D; ,1.'i_.,.-, -. , ;uprawnlony 3est do wydawania WytcoN,cwcyp i4 rob6t, kt6re s4 niezbpdne do prawidlowegg oraz
zgodnego z umow4 wllkonania jej przedmiotu oraz do elgzekwowania zapisow umowy
otaz wszelkich zapis6-'v wynikaj4cych z Prlwa Budowlariego, Warunk6w Technic,znycir
Wykonawstwa i Odbiolu Rob6t, Warunk6w Technicrny.h lukim powinny oclpou.iadai

amlaJ4 siE wzajemnie na piSmie.
ienia ZauAWTAJACEMU otaz wszystkim

nikom orgarr6w nadzoru budowlanegc, otdz
terenu budou,y oraz do wszystkich nriejsc,
e rob6t zwiqzanych z reahzacjqprzedrniotu

urxowy

$ 6. ZABEZPIECZIINIE NAI,EZYTEGO WYKIONANIA UMowY

l. w celu nalezytego wykonania umowy, wyKo\lAwcA wniesie na zeczZAMAWIAJACP!'O przed podpisaniern umowy zabezpieczenie w wysokosci
'-""""""""'zl.tj.5%kwotyumowybruttowynikaj4cejr$iwjeclnejznasrqplj4cych
form:

a) pieni4dzu - przeleweln na rachunek bankowy ZnvrawrarAcEco (konto pI(O
Bp s. A. xv o/w-wA Nr 86 1020 11s6 0000 7202 0007 it+21,b) w plzypadkr- enia jeg;o wartoSd okreslona w ppkt a)
zostanie potl b4d2 fal<tury koricowej za roboty2' Kwota powyLsza to z AWIAJACEG(f z tytulu odmowy wyko'anialub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, slluz4ca pokryciu roszczeti na

wypadek zniszczen mienia, koszt6w wykonania robot ltrzez innego wykonawc g oraz
r o szczen z tytulu gwarancj i j ako S c i/rpkoj rni.

3' Strony postanawiaj 4 2e: 50Yo wniesioneg o zabezpieczenia nale|ytego wykonania urnowy
zostanie zwr6cone po bezuster.kowym odbiorze ,ob6t u poz,tstale SOV" pozostanie na

rrzez okres 36 rniesiqcy, w kt6rymL to okresie moze byi przejqte
)ego przez potrqcenie naleznoSci pr:zysluguj 4cych
Wykonawcy, w szczegolnoSci kar umownych i koszt6w

usuniqcia wad obci4zaj4cych Wykonawcp. Ewentualna pozostaloSd zostani e zwrocontt
Wykonawcy w ter.minie 21 dni po tym ter.minie.

4' Strony postanawiaj4 i2 odpowiedzialnoSi z tytulu rEkojrni ir,awadyprzedmiots umowy
zostaje rozszerzona na okr-es udzielonej gwalancji.

5 'Zwrot wplaconej kwoty zr-abezpteczenia nie bqdzie dokonany w pr-zypadku koniecznoSci
pokrycia ptzez ZAMAWIAJACEGO roszczehclo wysokosci szkod ptwstalych z wily
WYKONAWCY na rzecz:, os6b tr-zecich.
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$ 7. GWARANCJA

Wvr<oNnwcR udzielaLZnN,tnwtalAcEMu gwarancji jakoSci na wykonany przedrniol
umowy.
Okres gwarancji ustalra siq na 36 miesiqcy ocl daty kofcowego odbioru rob6t. I3iepl
gwarancji rczpoczyn(r siq w dniu nastqpnym po podpisaniu plotokolu koficowego
odbioru lob6t. Rgkojrniq ustala siq na 3 miesi4ce ponad okres gwarancji.
W przypadku stwierd:lenia, w okresie gwarancyjnym wact i usterek *yLonuny.h rob6t
ZRv,qwtR:,1cv powia.domi WvKoxa.wcE o ich zaistnieniu na piSmie w term-i1ie 7 dni
od daty ich ujawrienia, ustalai4c sposob i termi'ich usu'iEcia.
WvKoNnwc,t zobowiEzanyjest do zawiadornienia ZnvawrAJAcEGo (przedstawicj.ela
wymienionego w $5 ust' 1) o usuniEciu wad oraz d,o Z4dania*ytnu".inia terminu
odbioru zakwestionorvanych uplzednio rob6t jako wadiivvych. UsuniEcie wad i usterek
bqdzie stwierdzone protokolarnie przez obie slrony.
Wvt<oNawcn zobowi4zuje sip do termino*.go ,r.rriqcia zaistnialych wad i ustere[<
zgloszony ch przez Za.vawtnrACEGo.
W przypadku uchyler:Lia siq WvroNawcv od usr-rniqcia wad i usterek ujawnionych
okresie gwalancyjnym ZavnwlAJ4cY bqdzie m6gt powi,3rzyi usunipcie wad i usterek
innemu wykonawcy, ra. kosztami wykonania rob6ioici4z.y6 wvr<oNAwcE.
Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na iototy, pru* *yrrik ajqcych r,

ndzielonych przez ploducent6w gwarancj i na wbudowane mate rialy, ib ciqza
Wvr<oNawcq.
W okresie gwalancji 'WvroNewcl, zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia
Z,tntRwtRrArcEco w terminie 3 dni od ich zaist'ienia o:a) zmianie siedziby lub fir-my WvrcoNawcv;
b) zmianie os6b reprr:zentuj4cych WvroNnwcq;
c) ogloszeniu upadloSci firmy;
d) wszczqciu postqp.wania ukladowego, w kt6r.ym uczestniczy wvt<oNRwcn;
e) ogloszeniu likwidacji filmy Wvr<oNawcv;
D zawieszenru dzialalnoSci firmy Wyr<oNRwcy.

Znvawtar4cv zwola ltrzed zakortczeniem oklesu gwaranr:ji, komisjq odbioru rob6t dla
ustalenia walunk6w oclbioru ostatecznego.
odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanychz usuniqciem wzd
zaistnialych w okresie gwalancji wskazanychprzezkomisjE w protokole odiio1u
ostatecznego.
ZniraawtRlA,cY je st zobowiqzany do dokonania oclbiolu ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiadomienia go przez wvr<oNawcQ o usunipciu wad.
Je2eli w toku czynnoSlci komisji odbioru kofcowego i osl.atecznego zostan4 stwierclzone
wady, to ZnvawrAJAr,cEMU pr.zyslugui 4 nastqpui 4ce uprawnienia:
a) jezeh wady nadaj4 sig do usunigcia, 

^oi" odrn6wid odbioru do czasu usuniecia
wad;

b) jeheli wady nie nadaj4 siE do usuniqcia to:
' jeLeli nie uniemozliwrajqone uzytkowania przedmiotu odbior.u zgodnie

z przeznaczeniern, ZavRwrn;Arcy moze zastosowai karE, o kt6iej rnowa w $ g

ust 1 pkt. d;
. jeZeliwady uniemoZliwrajqu|ytkowanie zgoclnie z pr:T,eznaczeniem

ZnvnwtntAcY ntoze odstqpii od umowy lub z4da6 rvykonania przedmiotu odtrioru
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po raz drugi.
13. Niezaleznie od uregulowanzawartych w $ 7 Umowy, w okresie obo ejszej

Umowy, po jej rozwraqanitr rub wygasniEciu, wykorru*,ra jest i b zralny
wobec zanawiaiqceg. na zasadach uregurowanycrr w kodeksie c zelkie
szkody oraz roszczenia os6b tlzecich w pr-zypadku, p5dy bEd4 one wynikai z:, wad.
plzedrniotu Umowy lub nie dolozenia nalezylej stararLnosci 

- 
pirv Wykonawc e ptzy

wykonaniu przedmiotr_r Umowy.

$ 8. KARY UMOWNE

1. Wyrox,twca zaplaci Zamawrar4cEMu kary umorvne:
a) 0,25 Yo wynagrodzema umownego netto za kaLdy dzien zwloki w wykonaniu

przedmiotu ulnow),., je2eli zwloka powstala z przyczlrn zalehnych od WyroN,A.wcy,
liczonej od dnia wznaczonego na zal<ohczenie przedmiotu umowy clo clnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 %o wynagrodzenia umownego netto za l<azdlr dzieh zwtroki w wykonaniu
a Tonych

d l'?:'
c) to za kaLcly dzieh zwioki w usuniEciltl,?,

tal<tycznego oclbioru; 
inu na wykorranie usuniqcia wad clo dnia

d) I0 o/o wynagrodzenia Lllnownego netto ztytulu samego faktu istnienia wad trwallzcl y7
przedmiocie odbioru;

e) za odst4pienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wyr<oNAwcy w wysokoS cr I0 yo
wynaglodzenia umownego netto.

2. Znuawtar4cv zaplac:i WyxoNnwcy kary umowne:
a) za zwlol<q w odbiolze przedmiotu umowy, z przyczyn zalehnycltod ZnnanwrAJACEGo

w wysokoSci 0,25 %6 wynagro dzeniaumownego netto z:akazdy dzien zwloki;b) z tytulu odst4pienia od urnowy z przyczyr zaleznych od ZelaawrAJACEGc), z
wyLqczeniem sytuacji okreslonej w $ 11 ns1. 1 pkt. a _ w wysokosci 10 %
wynagrodzenia urno wnego.

3- Strony zgodnie ustalai4 Le w przypadku kiedy wartosi szkody jak4poniesie
tytulu nia lub nie wykonania przedrniotu urnowy,
Si nale ZavawrarAcEMu przysluguje prawo clozkodo, rueczywiscre proniesit""l ,rtliy,4' Wvt<oNRwcA upowaznia ZRIaawIAJACEGo do poir4ceniairar umownych zwyplary :za

wykonan4 robotq.

$ 9. ODBTOR nOBoT

1 ' Wvt<oNawcn powinien umozliwii ZavawTAJACEMU sprawdzen ie ka2dej roboty, kt6ra
zanika lub ulega zakryciu. Zadnarobota nie moze by(, zi?<rytalub w inny spos6b uczyniona
niedostEpn qbez zgody ZAMAWTAJACEGo.

2' Jezeli ZavewtnrAcY uzna odbi6r lob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cychzakrycitzazbpclny,
ma obowi4zek powiadomii o tym WvToNAWCE.

3' Wvt<oNAwcA na z4danie ZRvnwtRlAcEGo, ma obowi4zek odkryi lr-rb wykonai otwory
niezbqdne dla zbadania lob6t, o ile wczesniej nie poinformow al Zt t t1wtoi4cuco o

gotowoSci rob6t do odbioru, a nastEpnie na wtrasny koszt przy xrocic stan poprzedni.



4. do dopuszc zenraprzedmiotu umowy clo
Paristwow,oj Str aLy p oilarnej, paristwowej

5' I(oNAWCq po'winny odpowiaclai warunlcom
okleSlonym w ustawie Prawo Budowlane i w kosztotyri. s.L.pym rob^6t. Na kazde z4clanie
Z'qx4nwtn"rAcEco (os6b nadzoruj4cych) Wvr<oNAWCA-zobor,viqzany jest okazacw stosunku
do wskazanych material6w certyfikat na znak bezpreczehsrwa, deklaracjp zgodno6oi lub
certyfikat zgodnoSci z PN llub aprobatE techniczn4.
6' WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAI4'CECO pisemnie o zal<ohczeniu rob6t,jednoczesnie wyst4pi z wnioskiem o powolanie kornirli odbiorowej i ustalenie terminu
o0Droru.
7 ' ZAMAWIAJACY powola komisjg odbiolow4 na podstawte zgloszenia WyI(oNAW'Cy o
zal<onczeniu rob6t w terminie nie dluzszymni| 7 dni.

g 10. ZMIANY W UMOWIL.,

1' Zakazuje siq zrnian postanowieh zawartej uxowy vr stosunku do tresci ofer-1y, napodstawie kt6rej dokonarLo wyboru wvt<oNnwiv, chyba ze koniecznosc takich 
'mianwynika z okolicznoSci, kt6rych nie mohna bylo przewidzie(, w chwili zawagaumowy lub

ztniany te s4korzystne dla Z,{\4ewrar4cEco.
2' Zmiana umowy d,rkonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest liewaZna.
3 ' Wszelkie zntiany i uzupelnienia tresci ,ro*y lnuszq miei for.rnp pise1rl4 pod

rygoreur niewaznoSci.

$ 1r. ODSTAPIENIE OD UMO\rVy

1. ZRrraRwn;ACEMU przysluguje prawo do odst4pie'ia od umowy, gdy:
a) wyst4pi' istotna zmratti: okolicznoSci powodirj Eca, Le wgkonanie umowy nie le:zy winteresie publicznyrn, czego nie mozna bylo prLewidziei, w chwili zawarcia lmowy iZavawrnr4cv odst4pil od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiaclornoi;ci opowyzszych okolicznoSciach. w takim wypadku Wyr<oNnwcn moze Lqda6 jerly'ie

leznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
z nieuzasadnionych pruyczyn nie rozpoczf, prac pomimo wezr,vania

zlozonego na piSmie,

n nie kontynuuje rczpocz,gtych prac pornimo
ie,

erwa ta trwa dluzej niz 5 dni.
lub upadloSci.
ie z urnow4 i jej zalqcznikami
narllsza przepisy BI{p, ppoZ. i inne
ia od umowy, -ie2eli Zavawtnr4cv odmawia

odbioru. 
ru rob6t lub o,dmawia podpisania protc,k6lu

3.

uz plsemneJ r powinno zawierac

4

nastqpuj4ce obowi4zki szczeg6lowe.. 
MAwlAJAcEGo obctEz'aiq



a) w terminie 14 dni od daty odstqpienia od Lrmowy Wyr<oNewcR przy udziale
ZnvRwtRtACEGo sporz4dzi szczegolov,ry protok6l inwentary:zacji rob6t wtoku weilug stanu
na dzien odst4pienia,
b) Wyr<oNnwct' zabezpieczy przerwane roboty w zakresie olbustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, kt6ra odstrpila od umowy,

rial6w, konstrukcji lub wzqdzeri, kt6re nie mog4
realizacji innych rob6t nie objqtych niniejsz4
o z przy czyn nte,.zaleZnych od niego.
vniosek o dokonanie odbioru rob6t przerwanych

onz r ob of zab ez,p re czai 4cy ch mezwl o czni e p o i ch wyk o n an i u,e) WvroNRwcA najpolniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzqdzenta zatrtleczaprzez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolarnie przel<a2eter.e1 budowy
Znvnwter4cEMu.
5' ZavtwlAJAcY w razie odst4pienia od umowy z przyczyn, za kt6re Wyt<oNRwc,r nie
odpowiada, obowiqzany jer;t do:
a) rzerwanych
b) roboty, kt6re zostaty wykonane do dnia odstqpielia,c)Prz enu budowv

$ 12. POSTANOWTENTA KONCOWE

1' Spory powstale na tle r'rrykonywania umowy, w przypadku nie rozwrqzania ich w drodzepolubownej,rozstrzygane bqd4przez s4d wlaSciwy wediug sieclziby ZAMAWIAJACEGO.
2' W sprawach nie unorrlowanych w niniejszej umowie maj4:zastosowanie przepisy Ko6eksu
Cywilnego oraz Prawabudowlaneso.
3' Umowp sporz4dzono w 2 egzernplarzach:I egzemplarz dla WyroNAwcy r I egzemplaru
dla ZnvnwrAJACEGo.

Zalqczniki:

a) Kosztorys Slepy - zalqcznrknr I,
b) Specyfikacja rob6t- zalqcznlkm 2,
c) Kosztorys ofer.towy - zaLqcznrk m 3.
d) Specyfikacja techniczna- zalqcznrk nr 4
e) Specyfikacja Istotnych War.unk6w Zamowiema

ZanrawralAcy Wyr<oNawca

Slawomir Farv!!k


