
Zalqczniknt 3

UMOWA NR

W dniu .. 2014 r. w Warszawie pomiEdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4
RADNA, 00-341 Warszawa ul, Radna 15 A, wpisan4 do rejestru plzeclriqbitrc6w w S4dzie
Rejonowym w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy, pod. numerem 0000193500, zwan4 w
dalszej tresci umowy "ZAMAWIAJ4CYM,',
reprezentowanqpruez:

1. TeresE Konowsk4- Prezesa Zarzqdu
2. Slawomira Pawlika - zastqpcqprezesa zarzqduds. Technicznych

a.

Film4

. .. . . . ...,zarejestr.owan4
siedzib4
pod nr

NIP Regon (I(RS)

reprezentowanE przez:

zamieszkalego ..
zwanE w dalszej tresci umowy "wyKoNAWC{,, w wyniku dokonania przez
ZnvtawtRtAcEco wyboru oferty WytcoNawcv w przetargu nieogr-ariczonym , zostala
zawarta umowa o nastgpuj4cej treSci:

$ 1. ZAKRES UMOWY

ZnutRwrnr4cx zleca, a Wyr<oNawca pr-zyjmuje do wykonania :

,, Remont budynku mieszkalnego w zakresie wigfby i pokrycia dachu wraz z jcgo
ociepleniem, wymian4 obr6bek blacharskich , montaZem law kominiarskich , monta2em
instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej , zlohalizowanego przy ul. Lipowcj 7
w warszawie, posadowionego na dzialce nr 214 z obrgbu 50406
bpd4cego wlasnoSciQ Zamawiajqcego, wedlug zalqczonego Projektu Technicznego
wykonanego przez biulo projektowe ,,ARCHMO" stanowi4cego ialqcznik do aecyzii
pozwolenia na budowq nr 4551312013 z dnia 3 L07.2013r. , i*in"go dalej przecLnioiem
umowy.
Szczeg6lowy zal<res przedmiotu umowy zostal opisany w Projekcie Technicznym,
przedmiarue rob6t, specyfi kacj i rob6t.
1' Zavnwtel4cv oSwiadcza, 2e posiada prawo do dysponowania nier-uchomoSci4 na cele

budowlane. Miejsce reahzacji zarn6wienia : 00-341 Walszawa ul. Lipowa 7.
2' Wvt<oNnwcn o5wiadcza,2e zapoznal siq z terenem budowy, Projektern Technicznym,

przednriarem rob6t, specyfikacj4 rob6t, specyfrkacjarni technic)nymi oraz uznale je za
wystarczaj 4c4 po dstawg do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawcazobowtqzany jest niezwlocznie nie p62niej jednak niLw telminie 7 dni ocl
podpisania umowy do poinformowania Zamawiajqcego o wadach i brakach w zalqcznllcu
nr I, 2 i 3 niniejszej umowy, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania siq na
takie braki lub wady w tych zalqcznlkach w przyszloSci.

4. Wykonawca oSwiadcza,2ebEdzie prowadzil roboty silarni pr.acownik6w wlasnych.
5' Prace muszq byd wykonane zgodnie z obowi4zujEcymi przepisami i aktuain4 wiedzq

techniczn4 oraz na warunkach okleSlonych w niniejszej Urnowie. Wykonawca oSwiadcza,
ze posiada umiejEtnoSci i wiedzE pozwalaj4cq na wykonanie plzedmiotu Umowy oraz, ze

zgodnie z zasadami wsp6lczesnei wiedzv
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technicznej, warunkarni technicznymi wykonawstwa i odbioru r.ob6t , zgodnie z
pr zekazany mt zal qcznikami or az nal eLyt4 s tar ann o S c i 4.6. W zakresie obowi4zuj4cych plzepis6w matelialy dostarczone przez Wykonawcg i
uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny byi oznaczone znakiem
bezpreczenstwa oraz musze posiadai odpowiednie dokumenty uprawniaj4ce do ich
wbudowania na terenie kraju tj. atesty, deklaracje zgodnoSci , aprobaty, certyfikaty itp.
Zamawialqcy ma prawo itqdac splawdzenia jako6ci material6w uzywanych c1o wykonania
prac, jak r6wniez przedstawienia wynik6w wszelkich badan otaz przedlo1enia pruez
Wykonawcq dokument6w o kt6r'ych mowa w punkcie 6 ptzed wbudowaniem tych
material6w.

7. W przypadku, gdy Projekt Techniczny, przedmiar rob6t b4dZ specyfikacja r-ob6t nie
podaje w spos6b szczegolowy technologii wykonywania rob6t lub wykonania
okreSlonego elementu przedmiotu Umowy, bqdL tez nie plecyzuje clostatecznie iodzaju i
standardtr matelial6w lub urz4dzef, Wykonawca zobowrqzany jest do l<aLd,orazowego
wczeSniejszego uzyskania decyzji na piSmie w tym zakresie od Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych material6w niz podane w zalqcznrkach do
Umowy, pod warunkiem zapewnienia material6w znacznre lepizych niz okreslone w tych
dokumentachbez zmiany cerl zaproponowanych w ofelcie Wykonawcy. W takiej sytuacji
przed wbudowaniem tych material6w, na Wykonawcy ci4zy oborviqzek pr.zedlozelia
Zarnawiaj4cemu stosownych dokument6w, uwiarygodniajEcych te maier.ialy oraz
uzyskania zgody Zamawrajqcego na ich wprowadzenie.
Zamawiaiqcv przewiduj e realizacjg kompleksowego pokrycia dachu i jego element6w w
systernie Ruuld<i i wtym zakresie jakiekolwiek odstEpstwanie sEprzewidziane.

8. Wykonawca uwzglqdni w ofercie wszelkie uci4zliwoSci zwiqzane z realizacjq oruz
zabezpieczeniem rob6t w budynkach otaz lokalach mieszkalnych spowodowane faktem
uzytkowania tych obiekt6w podczas tlwania prac.

9. Wykonawca ma obowiQzek ztnintrnahzowai uci4zliwoSci wynikaj4ce z plowadzenia
rob6t w zamteszl<alyrn budynku.

10. Szczeg6lowy zakres rob6t przedstawiaj4 stanowi4ce integraln4 czpsi umowy nastEpuj4ce
dokumenty:
a) Projekt techniczny - zalqczniknr I,
b) Specyfikacja rob6t- zalqcznikm 2,
c) Przedmiar rob6t - zalqczntknr 3

d) oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - zalqczntl< nr 4
e) Specyfikacje techniczne ( budowlana i elektryczna) - zal4cznrknr 5

D Instrukcja montazu f,rrmy Ruukki - zalqcznrl< nr 6

$ 2. TERMINY REALIZACJT UMOWY

Strony ustalaj 4 terrniny realizacj i przedmiotu umowy :

") rozpoczqcie rcalizacjt przedmiotu umowy:
b) zakohczeme realizacji przedmiotu umowy:
Za wykonanie przedmiotu umowy r dotrzymaLrie terminu, o kt6lym nlowa w ust.1 pkt. b,
strony uznaiqzakohczenie przez Wvt<oNnwc4 r'ob6t budowlanych otaz podpisalie przez
obie stlony protokolu odbioru koricowego rob6t.
Zmawiajqcy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza mo21iwo56 wydluzenia
termin6w realizacji przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, w przypadku gdy warunki atmosfelyczne uniemozliwiaj4wykonywanie
rob6t zgodnie z reZimami technologicznymi obowi4zujqcymi dla danego rodzaju prac.
DecyzjE w tym zakresie podejmuje Zamawiajqcy. Warunkiem uwzglqdnienia wniosku
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Wykonawcy bedq zapsy o wstrzymaniu a nastqpnie podjEciu realizacjr robot zpowodu
zlych warunk6w atmosferycznychz podaniern ich parametr6w, dokon ane przez
kierownika budowy w dzienniku budowy oraz potwierdzone przezinspektora nadzoru
inwestorskiego. Termtnrcahzacji plzedmiotu Umowy bqdzie m6glbyc przedluzony o
czas tlwania przeszkody i musi zostad potwierdzony pisemnie aneksem do Umowy,-

4' Z,q\4RwrRl4cv nie ma obowi4zku przedluzenia terminu wykon ama przedmiotu u1no*y,
jezeli Wvt<oxewcA w ci4gu 7 dm przed mozliwoSci4 zaistnienia tahich okolicznoSci nie
przedlo?y Zavawtar4cEMu wniosku o przedluzenie terminu wraz zuzasadnieniem.

5. ZaN'i,qwtarACY w ci4gu 7 dni od daty zlo2enia wniosku przezWyr<oNawc4 zclecyduje,
czy i o ile przedtruLy termtnwykonania przedmiotu umowy.

6. Najp6Zniej w ci4gu 3 dni od wprowadzenia na plac budowy Wykolawca dostarczy
Zamaw taj Ecemu harm o n o gr arn t ze czow o - ftn an s o wy r o b 6 t.

I

2

a
J.

4.

s 3. WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenre za wykonanie pr-zedmiotu umowy
Wyt<oNRwcy na kwotq wstqpn4 netto nie wigksza

ustala siE na podstawie ofer-ty
niz .. ... zl ,

5.

6.

7.

brutto zl. ( slowrrie :

t*"; "*i;; z', za *yr.onuni" o;t'.:';:rotu zam6w iema zrxtAwrArAcy zapraci
wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujgtych w poszczeg6lnych pozycjach
kosztorysu ofertowego otaz iloSci rzeczywiScie wykonanych i oclebranych rob6t
ustalonych na podstawie obmiaru z zastrzezeniern $ 3 ust. 1.
Podstawq do wystawienia faktury stanowi zal'4czony clo niej oryginal protokoiu odbioru
rob6t potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron. ZRlaRwui;,\cy moze
odm6wii podpisania protokolu do czasu usuniEcia stwierdzonych wad wykonanych
lob6t.

Wynikle w toku reahzacii zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne rnog4 byi
wykonywane przez tylko i w'ylqcznie na osobne zam6wieni e Zanawiaja."go nu
podstawie protok6lu koniecznosci tych robot zaakceptowaneg o przez
ZAMAWIAJACEGO. Roboty te bqd4rozh.czane na podstawie cen jednostkowych i
czynnik6w cenotw6rczych tj. : R, KP, Z,KZ nie wipkszychnizstosowane w kosztorysie
ofertowym stanowi4cym zalqczntk do niniejszej umowy.

Za toboty dodatkowe strony tznajqroboty, kt6rych wykonanie stalo siE kolieczne na
skutek sytuacji, kt6r'ych nie mozna bylo wczeSniej przewidzief oru, giy ,L przyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatkowego nie mozna oddzielii od
wykonania przedmiotu umowy
Protok6l odbioru kofcowego rob6t zostanie spisany w oparciu o sporz4dzony na
podstawie obmiaru kosztorys powykonawczy lub zamienny w przypadku, gdy ilo5ci
rueczywilcie wykonanych rob6t ulegly zmranie.
WvroNawcv nie przysluguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzelia, jeSli zmiana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

ZaNaRwtar,\cY nie dokona zaplaty wynagrodz enia zaroboty dodatkowe lub zarnienne
wykonane znaruszeniern $ 3 ust. 4,5. Wyr<oNawc,t poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i prawne wykonania tych rob6t bez zgody ZnvewrarAcEco.

Wynagrodzenie za wykonane loboty bEdzie platne w terminie 30 dni roboczych ocl daty
dorqczenia prawidlowo wystawionej faktuly VAT na rachunek bankowy
WYKONAWCY wskazany na fakturze.
WyroNnwcA wystawi faktu'g VAT wskazui4c odbiorcQ uslugi:
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Spdlclziclnia Mieszkaniowa Radna
00-341 Warszawa, ul. Radna 15 A

NIP: 525-00-12-455
Miejscem dorpczenia (przeslania) faktury jest siedziba Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Radna", ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa.

1 1. Zamawiajqcy dopuszcza wystawianie faktul przejSciowych tylko za gotowe wykonane
elementy rob6t , na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajqcego pr-otok6l6w
odbioru , kosztorysu powykonawczego sporzzldzonego w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawrajqcego obmial rob6t i zgodnego z cenami jednostkowymi ujqtymi
w ofercie Wykonawcy , ptzy czym Zamawiaj4cy zastrzega sobie pr.awo akceptacji
faktury przej6ciowej w wysokoSci 80 o/o rueczywiScie wykonuny.h r-ob6t bgdacycli
przedmiotem tej faktury .

12. Zamawiaiqcy nie dopuszcza zaplaty jakichkolwtel< zaliczek np. na poczet zakupn
material6w.

$ 4. Orlowr4zKr sTRoN

1. ZamlwrAJ4cy zobowiqzany jest do:
a) ptzekazama terenu budowy w telminie do 7 dni od daty podpisania unowy;
b) finansowania przedmiotu umowy;
c) zapewnienianadzoru inwestorskiego;
d) odbioru rob6t zanikaj4cych, czEsciowych i ostatecznego przedrniotu umowy;
e) protok6larne przel<azame dokumentacji projektowej wraz z oSwiaclczeniem

projektanta, 2e przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
kt6remu ma sluzy6, w telminie do 7 dni od daty poclpisania umowy,

D przekazanie pozwolenia na budowewraz zDzierutkiem Br-rdowy w terminie 7 dni od
daty podpisania niniejszej Umowy,

g) doko'ywanie i potwierdzanie zapis6w w Dzienniku Budowy plowadzonvrn
ptzez WykonawcE,

2. WyxoNawcA zobowi4zany jest do:
a) protokolarnego plzejqcia terenu budowy;
b) Wznaczenie kielownika budowy posiadajEcego uprawnienia buclor,vlane bez

ograniczeri w branzy konstrukcyjnej oraz elektrycznej
c) zgloszenie kierownika do wlaSciwego urzqdu wtaz z niezbgdnymi zalqcznrkamr,

uprawnienia budowlane, potwierdzenie przynaleznoSci do Izby Inzynier6w
Budownictwa

d) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z wszelkimi wymogami przepis6w plawa
Budowlanego i innych Rozporz4dzen i udostqpnienie go Zamawiaj4cemu oraz innym
osobom uprawnionym celem dokonania wpis6w i potwierdz en oraz realizacja zalecen
wpisywanych do Dzierurika budowy,

d opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdlowia (BIOZ) i przekazante
jednego egzemplarza tego planu Zamawtajqcernu najp6Zniej w dniu wprowadzeniana
plac budowy.

h) wykonanie wszelkich rob6t zabezpieczaj4cych zwtqzanych z organizacj4 r.uchu
drogowego w przypadku koniecznoSci realizacji lob6t z rusztowari, wincl, wyci4gow
czy innego sprzgtu od strony ulicy Lipowej

D wykonanie tymczasowego ogr-odzenia placu budowy,
j) zabezpteczenia telenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannoSci i z

uwzglEdnieniem specyfiki przedmiotu urnowy oraz jego przeznaczenta;

k) zotganizowanie placu budowy, w tyrn urnieszczenie tablicy informacyjnej, wykonanie



r)

ogrodzefl, instalacji, niezbqdnych zabezpreczeh i wszystkich innych czynnoSci
koniecznych do zrealizowanta rob6t w tym zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych rob6t oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowoSi oznakowania przez
caly czas trwania rcalizacji zadama, zgodnie z rozpotz4dzeniern Ministr.a
Infrastruktury, z dnta 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbi6rki, tablicy infolrnacyjnej onz ogloszenia zawterajqcego dane d,otyczqce

bezpreczenstwa pracy i ochlony zdrowia (Dz.u. 2002, Nr 108, poz.953 ze zm.),
wsp6ipraca z Zamawiaj4cym, w tym infor.mowanie zamawiajqcego (inspektora
nadzoru) o problemach lr,rb okolicznoSciach mog4cych wplyn4i na jakoSi r.ob6t lub
termin zakohczenta rob6t,
ubezpieczenia budowy i lob6t z tytulu szk6d, kt6r'e mog4 zaistniei w zwiqz,ku, ze
zdatzeniami losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej olaz nastgpstw nieszczgsliwych
wypadk6w, dotyczqcych pracownik6w i os6b trzecrch, kt6re to wypadki moge
powstai w zwiqzku z pr ow adzonymi robotan ri budowlanymi ;
przestrzegania na terenie budowy i terenie przyleglym pr-zepis6w BHp i ppoz.;
zawiadomienta ZI'|r'rAwlAJAcEGo o wadach i brakach w zalqcznikach do Urnowy
rob6t jak r6wniez o wykonaniu rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakr.yciu;
dbania o nale?yty stan i porz4dek na terenie budowy i terenie przyleglym clo budowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach itd.), prowaclzeniu r.ob6t i
dowozu material6w na plac budowy nie powoduj qcy zabrudzenia telen6w s4siednich i
ci4g6w komunikacyj nych or az zagr oleni a bezpieczef stwa o s 6b po stronnych;
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przel<azanym Projehtem Technicznym,
przedmialem rob6t, specyfikacj4 rob6t, specyfikacj4 techniczn4 ,zasaclarni sztuki
budowlanej, obowi4zuj4cymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t w budownictwie;
pisenrnego zgLoszenia plzedmiotu umowy do odbioru kofcowego, uczestnictwa w
czynnosciach odbiolu i zapewnienia usuniEcia stwieldzonych wad;
uporz4dkowania terenu budowy otaz terenu przyleglego, wszelkich ci4g6w
kornunikacyjnych i doprowadzenta go po zal<onczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najp6zniej do dnia odbior-u koricowego;
ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szl<ody powstale na terenie objptym ptacarni,
na zasadach ogolnych, od chwili przekazanta miejsca rob6t.
niezwloczne informowanie Zamawtajqcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
wykonawcabez dodatkowego wynagrodzenia zobowrqzany jest w toku rcahzacjr
przedmiotu Umowy, w plzypadku zniszczenia lub uszkodzenra urzqdzef bqdZ ich
czqSci stanowi4cych wtrasnoSc Zamawtajecego, do naprawienia jch i doplowaclzenia
do stanu pierwotnego,
zagwarantowanie stalej obecnoSci osoby zapewniaj4cej nadzor techniczny
nad realizowanym zadaniem, nadzor nad pelsonelem w zakresie porz4dku i
dyscypliny pracy (g 5 ust.1 lJmowy),
przygotowanie placu budowy, wykonanego przedrniotn zam6wienia
i wyrnaganych dokument6w lqcznie z dokumentacj4 powykonawcz4 do dokonanra
odbioru ptzez Zamawiajzycego (atesty, aplobaty, celtyfikaty, deklaracje zgodnoSci
itd.).
zapewnienie sprzqtu oraz naterial6w spelniaj4cych wymagania norm technicznych,
aprobat, atest6w, celtyfikat6w, deklalacji zgodnoSci w pierwszym gatunku, zgodnych
zwmaganiami zamawiaj4cego, pr'odukcji polskiej lub kraj6w Unii Eur-opejskiej,
utrzymanie polzqdku na terenie objgtym pracami w czasie ich lealizacji oraz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,

m)

p)

n)
o)

r\

s)

0

u)

v)

w)

x)

v)

z)



aa) niezwloczne inforntowanie, pisemnie, Zanawiajqcego o zaistnialych przeszkodach
i trudnoSciach rnog4cych wptyn46 na jakoSd wykonywanych lob6t albo termin
zakonczema wykonania lemontu. W przypadku niewykonania powyzszego obowi4zku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyZszego zarzutuwobec Zamawiqqcego,

bb) pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w wyniku ewentualnych uszkodzef
element6w mieszkafi, wyposazenia meblowego, osprzQtu sanitamego i elektr.ycznego,
RTV, AGD i innych ,podczas rcalizacji rob6t w zwiqzku z zalament lokali
mieszkalnych,

cc) pokrycia koszt6w energii elektrycznej i woily dla cel6w reahzacjr runowy; woda na
podstawie ryczaltu okreSlonego w protokole wprowadzeniana plac builowy, energia
na podstawie zanontowanej plzystawki porniar'owej w rozdzielnicy budowlanej kt6r4
Wykonawca ma obowiQzek dostarczyc nieodplatnie i zamontowa.d wecllug wskazania
miej sca podl4czeni a przez elekt'yka kons erwatora S M Radna

dd) oplacowanie i aktualizowanie na biez4co harmonogr amu rzeczowo-finansowego
z podzialem miesigcznym oraz na budynki , okleslaj4cego stopien zaawansowania
rob6t. Sporz4dzenie ww. harmonogramu i przekazanie-Zamiwiaj4celru powlllro
nast4pii nie p6zniej nizT dni odprzer<azania wykonawcy placu budowy.

ee) nieodplatny wyw6z i utylizacja wszelkich rnaterial6w pochodz4cych z rozbi6rek
ff) uzyskanie Swiadectwa chalakterystyki energetycznej budynkow bez dodatkowej

odplatnoSci
gg) wyko'ania innych prac i czynnosci wy'rienionych w umowie.

s 5. PRZEDSTAWICIET,B STRON

1. Plzedstawicielem WYKONAWCY iest uprawnienia budowlane
r1r ,... .... przynaleznoSi do Izby Inzynier6w Br_rdownictwa nr ..

Przedstawicielen-r ZAMAWIAJACEGo iest Stawom ir pawlik tel. 607053 1 0 1

Plzedstawiciel ZAMAWIAJACEGO uprawniony jest do wydawania Wvr<oNnwcy
poleceri zwi4z'anych z jakoSci4 i iloSciq rob6t, kt6re sq niezbqdne do prawicllowego oraz
zgodnego z umow4 wykonania jej plzedmiotu oraz do egzekwowania zapis6w ,,*o*y
oraz wszelkich zapis6w wynikaj4cych z Prawa Buclowlanego, War-unk6w Technicznycir
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Walunk6w Technicznychjakirn powinny oclpowiada6
budynki i ich usytuowanie , innych przepis6w
o zmianach os6b funkcyjnych stlony powiadamiaj4 siq wzajemnie na piSmie.
WvroNawcn jest zobowtqzany do zapewnienia ZRr,tRwralAcErvtu oraz wszystkirn
osobom przez niego upowazniouytn, pracownikom organ6w naclzoru budowlale go otaz
innych uprawnionych instytucji dostqpu do telenu budowy oraz do wszystkich -i".;r.,gdzie s4 lub gdzie przewiduje siq wykonanie rob6t zwtEzanych z realizacjqprzedmiotu
urllowy

$ 6. ZABEZPTECZI0NIE NAI,EZYTBGO WYKONANIA I]MOWY

w celu nalezytego wykonania umowy, wyKoNAwcA wniesie na rzecz
ZAMAWIAJACEGO przed podpisaniern Lunowy zabezpteczeme w wysokoSci

, tj 5 %kwotyLlrrro\/ybrutto wynikajqcej z $ 3 wjednej znastgpuj4cych
form:

pieni4dzu - przeleweln na rachunek bankowy ZavawrRlACEGo (konto pl(o
BP S. A. XV O/W-WA Nr 86 1020 11s6 0000 7202 0001 3742\.
gwarancji banl<owej
gwarancj i ub ezpie czeni owej

2.
a
J.
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e) w przypadku nie wniesienia zabezpreczenia jego wartoSi okleslona w ppkt a)
zostanie potr-4cona z faktury koricowej za roboty

f) I{wota powyLsza to zabezpreczenie ZAMAWIAJ,TCEGO z tytulu odrnowy
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, sluz4ca
poklyciu roszczen na wypadek zntszczen mienia, koszt6w wykonania rob6t
pt zez inne go wykonawc Q oftz r o szczeti z ty t:uNu gwarancj i j ako 5 c i/rpkoj 1r i.

3. Strony postanawiaj 4 2e 50Yo wniesionego zabezpreczemanalelytego wykonalia ulnowy
zostanie zwr6cone po bezustelkowym odbiolze rob6t a pozostale 50%, pozostanie na
koncie Zanawiajqcego ptzez okles 60 miesigcy, w kt6rym to oklesie rroze byc przejqte
na wlasno6 c Zamawiajqcego przezpotr4cenie nalezno6ci przysluguj 4cych
Zamawiajqcemu wobec Wykonawcy,w szczeg6lnoSci kar urnownych i koszt6w
usuniEcia wad obci4zaj4cych Wykonawcq. Ewentualna pozostaloSd zostanie zwr6cona
Wykonawcy w telminie 21 dni po tyrn ter.minie.

4. Stlony postanawiaj4 iz odpowiedzialnoSd z tytulu rqkojmi zawady przedmiotu umowy
zostaje tozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

5.Zwrot wplaconej kwoty zabezpreczenia nie bpdzie clokonany w pr.zypadku kolieczlo5ci
poklycia przez ZAMAWIAJ{CEGO roszczehclo wysokoSci szkod powstalych z wily
WYKONAWCY narzecz os6b tr.zecich.

s 7. GWARANCJA

1. Wvr<oNawc,q udziela ZavewtnrACEMU gwarancji jakoSci na wykonany pr.zedrniot
umowy.

2. Okles gwarancji ustala sip na 60 miesiEcy od claty koflcowego odbioru r.ob6t. Bieg
gwarancji rozpoczyna sip w dniu nastqpnyrn po poclpisaniu plotokolu kofcowego
odbiolu rob6t. REkojrniq ustala sip na 3 miesi4ce ponad okres gwarancji.

3. W pr'zypadku stwieldzenia, w oklesie gwarancyjnym wad i usterek *yi.onuny"h rob6t
ZnvRwtnr4cv powiadomi Wvt<oNAWCE o ich zaistnieniu na piSmie w ter-rninie 7 dni
od daty ich ujawnienia, ustalai4c spos6b i termin ich usuniEcia.

4. Wvt<oNnwcn zobowiqzanyjest do zawiadomieniaZawnwrAJAcECo (plzeclstawiciela
wymienionego w $5 ust. 1) o usunipciu wad oraz do Zqd,antawyznaczenia ter.minu
odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. UsuniEcie wacl i usterek
bpdzie stwierdzone protokolatnre przez obie str.ony.

5. Wvt<oNRwcn zobowi4zuje siq do terminowego Llsllnigcia zaistnialych wacl i usterek
zglo szony ch pr zez Zalr,tawrat4cE G o.

6. W przypadku uchylenia sip Wvt<oNAWCy od usunipcia wad i usterek ujawlionych
okresie gwarancyjnym ZavawtAJACy bqdzie m6gl powier'zyi usuniqcie wad i usterek
innemu wykonawcy, a kosztami wykonania rob6t obciqzyc wvroNrrwc4.

7 ' Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na roboty, praw wynikajqcych z
udziel onych przez pro ducent6w gwarancj i na wbudowane mate r taly, ob ci 4za
Wvr<oNawc4,
W oklesie gwarancji Wvt<oNawca zobowi4zany jest do pisernnego zawiadomienia
ZRvawrRlACEGo w telminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmianie siedziby lub firmy Wvr<oNnwcv;
b) zmianie os6b reprezentuj4cych Wvr<oNnwcq;
c) ogloszeniu upadloSci f,rrrny;
d) wszczqciu postppowania ukladowego, w kt6r.ym uczestniczy wvr<oNewca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy WvrcoNawcv;
D zawieszeniu dzialalnoSci fir-my Wyr<olrRwcy.

Znvnwlnl4cv zwola przed zal<ohczeniem oklesu gwarancji, komisjq oclbior.u rob6t dla

8
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Llstalenia warunk6w odbioru ostateczne go.
10. Odbi6r'ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanychz usuniEciem wad

zaistnialych w okresie gwarancji wskazanychprzezkomisjE w protokole odbioru
ostatecznego.

1 1. ZniraewtRl,lcY jest zobowiqzany do dokonania oclbioru ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiad'mienia go ptzezwvt<oNnwc4 o usuniEciu wad.

12. Jezeli w toku czynnoSci komisji odbioru koncowego i ostatecznego zostan4 stwier-clzone
wady, to ZAMAWTAJAcEMU p'zyslugui 4 nastqpui Ece upr.awnienia:
a) jezeli wady nadaj4 sig do usunipcia, mole oclm6wii odbioru do czasu usunigcia

wad;
b) jeheli wady nie nadaj4 siq do usturipcra to:

' jezeli nie uniemoZliwiajarone uzytkowania przechniotu oclbior.u zgoclnie
z przeznaczeniem, ZavawtelAcY moze zastosowai karE, o kt6rej firowa w S 8
ust I pkt. d;

' je,eliwadyuniemozliwiaj4uzytkowanie zgodnie zptzeznaczeniem
ZRvawtar4cY lrloze odst4pii od umowy lub z4dai wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

13. Niezaleznie od uregulowafi zau,artych w S 7 Umowy, w oklesie obou,i4zywania niniejszej
Urnowy, po jej rozwtqzaniu lub wygaSnipciu, Wykonawca jest i bEdzie odpowieclzially
wobec Zamawiajqcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywiinyrn za u,szelkie
szkody oraz roszazenra os6b tlzecich w plzypaclku, gdy bqd4 one wynik ac z wad.
przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej stalairnoSci 

- 
pir"t Wykonawc e ptzy

wykonaniu przedmiotu Umowy.

$ 8. KARY UMOWNE

1. WvxoNnwcn zaplaci Zaulr,vrn.l4cEMu hary umowne:
a) 0,20 Yo wynagrodzenia umownego netto za kaady dzieh zwloki w wykonaliu

przedrniotu Llmowy, jezeli zwloka powstala z ptzyczyn zalehnych od Wvr<oNAWCy,
liczonej od dnia wyznaczonego na zal<onczente przedmiotu umowy do dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,20 o/o wynagtodzenia umownego netto za kaady dzieh zwloki w wykonanin
zobowiqzan nalohonych na WvtcoNRwcq w umowie w trakcie jej trwania, liczonych
od daty niedotrzymanego przez WvrcoNnwc4 teminu ,nyrnoton"go ptzez
Zarr,tlwtRr4cEco w wezwaniu do ich wykonania do daty ichfaktycznego wykonania;

c) 0,20 yo wynagrodzenia umownego netto za ka2dy dzien zwloki w usunipciu wad,
liczonej od dnia Wznaczonego terminu na wykonanie usunipcia wad do dlia
faktycznego odbioru;

d) 10 % wynagrodzenia Lunownego netto z tytulu samego faktu istnienia wacl trwalych w
przedmiocie odbioru;

e) za odst4pienie od Lunowy z ptzyczyn zareznych od wyr<oNAwcy w wysokos ci lo %o

wynaglodzenia umownego netto.
2. Zantawta;4cv zaplaci Wvr<oNAwcy kary umownc:

a) za zwlokp w odbiorze przedmiotu umowy, z przyazyn zale2nych od ZnvawrAJACEGo
w wysokoSci 0,20 0% wynagro dzeniaumownego netto zaka2dy dzienzwloki;

b) z tyttLu odstqpienia od umowy z przyczyn zaleznych od ZnHanwlAJACEco, z
wytr4czeniem sytuacji okleSlonej w $ 11 ust. 1pkt. a - \i wysokoSci 10 %
wynagrodzenia urnowrego.

3. Strony zgodnie ustalaj4 zew przypadku kiedy wartosi szkody jak4poniesie
Zavewin:lcY z t1'tulu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedrniotu Lunowy,
ptzel<toczy wartoS6 naleznych kar umownych, Znlv*wtAJAcEMU przyslr,rgr-rje prawo do



dochodzenia odszkodowania do wysoko lcr rzeczywiScie poniesionej szkody.4' Wvt<oNawcA upowaznia ZairaRwtAJ4cEco do poir'4cenial<ar umownych zwyplaty za
wykonan4 r'obotq.

$ 9. ODI]TOR ROBOT

1. Wvt<oNAwcA winien umozliwii ZarrRwrar4cEMu sprawdzenie kazdej roboty, kt6ra
zanlka lub ulega zalcycru. Zadnalobota nie moze by(, zal<rytalub w inny spos6b uczyniona
niedo stqpn qb ez zgo dy ZAMAwrAJAcEGo.

2' WytcoNAWCA naLqdante ZaNa,qwrA.l4cEco, rna obowi4zek odkryi lub wykona6 otwor.y
niezbgdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poinformow al Zty,ttwtoi4clco o
gotowoSci rob6t do odbioru, a nastEpnie na wlasny koszt plzywr.6ci6 stan poprzeclni.

3. Wvr<oNAwcA przedstawi dokumenty niezbgdne clo dopuszc zeniaprzedmiotu unowy do
uzytkowania, nt' in protok6ly i opinie (Sanepid, Paristwowej Stlazy Po?arnej,paristwowej
Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Srodowiska).

4' Materialy i wzqdzenia uLyte przez Wvr<oNnwc4 powinny odpowiadai, warunkom
okre6lonym w ustawie Prawo Budowlane i w kosztorysie Slepym lob6t. Na kazcle LEdame
ZevawrRl4cEco (os6b nadzorujQcych) Wvr<oNAWCA zobowiqzany jest okazac w stosunku
do wskazanych material6w celtyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjq zgodnoSci lr-rb
certyfikat zgodnoSci z PN lub aprobatE techniczn4.
5' WYKONAWCA zawiadorni ZAMAWIAJACIIGO pisemnie o zakoficzeniu rob6t,
jednoczeSnie wyst4pi z wnioskiem o powolanie komisli odbior'owej i ustalenie terminu
odbiolu.
6' ZAMAWIAJACY powola komisjg odbiorow4 na podstawie zgloszenia WyI(ONAWCy o
zakohczeniu rob6t w terminie nie dluzszyrn nizT dni.

s 10. ZMTANY W UMOWTE

l. Zakazqe sip zmian postanowiefi zawaftej umowy w stosunku do treSci oferty. na
podstawie kt6rej dokonano wyboru Wvt<oNnwcv, chyba ze koniecznoSc takich zntian

wynika z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewrdziec w chwili zawarciallmowy
lub zmiany te s4korzystne dla ZRvawrar4cEco.

2. zmtana umowy dokonana z natuszeniem plzepisu ust, I jest niewazna.
3 ' Wszelki e zmiany i uzupelnienia tresci umowy rnusz4 mied formq pisemn4 pod rygorem

niewaznoSci.
g 11. UBEZPTECZENTn rluDowY

1. Wykonawc a zobowrqzuje sig do ubezpie czet)ta buclowy i rob6t zgodnie z wartoSci4
niniejszej Umowy ztytttlu szk6d, kt6re mog4zaistnied w zwrqzlaz okreslonyrni
zdatzeniarni losowymi i ryzykami budowlanymr orazod odpowiedzialnoSci cywillej.2. ubezpreczeniu przez wykonawcq podlegai 4 w szczegolLrosci :

1) objqte niniejsz4 Umowq r'oboty i materialy na peln4 kwotg ich wartoSci (war.toS6
kontraktu), urzqdzenia. rnaszyny, wyposazenie placu budowy i jego zaplecze od
wszelkich ryzyk,

2) odpowiedzialnoSi cywilna za szl<ody na osobach i w rnienir-r os6b trzeci ch oraz
nastqpstwanieszczq$li!\rychwypadk6w dotyczqcych pr.acownik6w i os6b
trzecich, powstale w zwiqzkuzprowadzonyrni robotarni br-rdowlanymi, atal<Le
ruchem pojazd6w mechanicznych.,



3' Wykonawca w ci4gu 7 dni od podpisania Urnowy przedlozy w/wym. polisE, kt6rej
stanowid bEdzie integraln4 czps(, tej umowy, pod lygot.rrr odst4pienia-
Zamawtajqcego do Umowy z winy Wykonawcy.

kopia
przez

4' W przypadku zmrany wartoSi Umowy Wykonawc a zobowiqzany jest clokona6 korekty
zmian sumy ubezpieczenia rob6t budowlanych, po czym*.i4g, 7 dni pr.zedlozyc
Zamawnjqcemu aneksy do polis.

$ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. ZRHaawTRIACEMU przysluguje prawo do odstqpie'ia od umowy, gdy:
a) wystqpi istotna zmrana okolicznoSci powoduj 4ca, Le wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo plzewidziec wchwili zawarcia umowy i
Zavnwtn:4cv odst4pil od Llmowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadornoSci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim wypaclku WyroNawcn moZe zqdac jedynie
wynaglodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czpsci umowy.
b) Wvt<oNRwcA' z nieuzasadnionych ptzyczyn nie rozpocz$ prac pomimo wezwania
Zatranwnr4cEco zlo2onego na piSmie,
c) Wvt<oNewc| z nreuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje lozpo czptych prac pomimo
wezwania ZnlaRwtalAcEco zlohonego na piSrnie,
d) Wvt<oNnwc,t plzerwal reahzacjgprac i przerwata trwa dluZej niz 5 cl1i.
e) wvr<oNnwc4 postawiollo w sta'likwidacji lub upadlosci.
D WYI(ONAWCA plowadzi roboty niezgodnie z unrowe i jej zalqczLrikarni
g) wYKoNAwcA w spos6b razqcy rarusza przepisy BHp, ppoz. i i'ne
2. Wvt<oNnwcY przystruguje prawo odst4pienia od umowy, jeLeli Zattnwra:4cv odmawia

bez wskazania uzasadnionej pruyczyny odbiorr-r rob6t lub odrnawia podpisania protok6lu
odbioru.
3 ' Odst4pienie od umowy powinno nast4pii w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiaclczenia.
4. W wypadku odst4pienia od Lrmowy Wvt<oNnwcnorazZRvnwrRr4cEco obci4zaj4

nastppuj 4ce obowi4zki szczeg6lowe :

a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia ocl umowy WyrcoNawce przy udzrale
ZRvawlRrACEGo sporzqdzi szczegolowy plotok6tr inwentaryzacji rob6t w toku we-llug stanu
na dzieri odstqpienia.
b) Wyt<oNawct' zabezpteczy ptzerwane roboty w zaklesie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej stlony, kt6ra odstqpila od urio\"x{y,
c) Wvt<oNawca sporz4dzi .vr|Ykaz tych material6w, konstrukcji lub urzqclzefi, kt6r.e nie mog4
by6 wykolzystane przez WvroNawc4 do rcaltzacjr innych rob6t nil objEtych niniejsza
umowfu je2eh odst4pienie od umowy nast4pitro zprzyczynmezale1nych od 1iego.
d) Wvt<oNRwcn zglosi ZnvRwtnlACEMU wniosek o dokonanie odbiorr-r r-ob6t pr.zerwanych
oraz'o b 6t zab ez.pie czai 4cych mezwlo czni e p o i ch wykon aniu,

e) Wvt<oNRwcx najp62niej w terminie 14 dni usnnie z terenu budowy wzqdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolalnie przeka4e terel budowy
ZavRwra"tACEMU.
5' ZnvnwlAJACY w razie odst4pienia od umowy z przyczyn, za kt6re Wvt<oNnwca nie
odpowiada, obowi4zany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych
b) zaplaty wynaglodzeniazaroboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
c)przejEcia od WyrcoNAwcy terenu budowy.

t0



$ 13. POSTANOWIENIA KONCOWE

1' Spory powstale na tle wykonywania umowy, w ptzypadku nie rozwiqzania ich w drodze
polubownej,rozsrrzygane bEdEprzez sQd wlaSciwy\V.aiug siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2' W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie iajqzastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilne go or az P r aw a budowlane go.
3' Umowg sporz4dzono w 2 egzemplaruach:7 egzemplarz dla Wyr<oNAwcy i r egzenplarz
dlaZx,tewrAJAcEGo.

Zlnrawrarlcv

esa Zarzqd
icznYch
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