
Zalqcznrknr 3

UMOWA NR

W dniu ,'...2014 r. w Warszawre pomigdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4 RADNA,
00-341 Warszawa ul. Radna 15 A, wpisanq do rejestlu przedsiqbiorc6w w Sqdzie Rejonowym
w Warszawie XII Wydzial Gospodarczy, pod, numerem 0000193500, zwanqw dalszej tresci
umowy "ZAMAWIAJ4CYM",
repfezentowanqprzez:

1. TeresE KonowskE- Prezesa Zarz4dtt
2. SlawomiraPawlika - zastppcy plezesa zarz4d'ds. Technicznych

a przedsiEbiorc4:
reprezentowanym przez:

NT NIP NL ITEGON
zwanY:m w treSci umowy "WYKONAWC{', w wyniku dokonania przez ZaNa,1\wta:ACEGo
wyboru oferty Wyt<oNnwcY w przetatgu nieograniczonym , zostala zawarla ulnowa o
nastEpuj4cej tleSci:

s 1. ZAKRES UMOWY

ZnvRwln.l,lCy zleca, a wvt<oNawcn przyjmuje do wykonania : ,,Remont ciqgu picszcgo
wzdluz budynku przy ul. Browarnej 6 polcgaj:1cy na wyburzcniu czpsci tarasu,
wykonaniu pochylni dla osrib nicpclnosprawnych oraz rob6t oklaclzinowych z plS,tcl<
ldinhicrowych w obrpbie tej pochylni,'.
bqd4cym wlasnos ci4 zamawiai qce go, zwane go dalej pr-zedrniotem Lrmowy.
Szczeg6lowy zakres plzedmiotu umowy zostal opisany w kosztor.ysie slepym ,
specyfikacji rob6t Projekcie Technicznyrn I(oncepcji wykonanej- przez placowniq
Ploj elrtow4 ARCHMO Marcin Moldzyriski, proj ekcie or ganizacji R,,r"hu.
1. Zaplawtnr,lcv oSwiadcza, 2e posiada prawo do dysponowania nieluchomoSci4 na cele

budowlane.
2' Zamawrai4cy oSwiadcza , 2e roboty obiEte plzeclniotowE Umowqzostaly zgloszone clo

wykonania w Wydziale Budownictwa i Architektury Dzielnicy Si6dmiescie w dliu 21
maja2014 r.

4.

wyt<oNRwcR oswiadcza,2e zapoznal siq z terenern budowy, kosztorysem slepym,
specyfikacj 4 r'ob6t, Proj ektem Technicznym - I(oncepcj 4 wykon anqptzez Pracowliq
ProjektowqARCFIMO Marcin Moldzyriski, Plojektem Organizacji Ruchu orazuznaje je
za wstarczai4c4podstawg do wykona'ia plzedmiotu ulnowy.
Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie nie poLniej jednak niz w terminie 3 dni od
podpisania umowy do poinformowania Zamawiajqcego o wadach i brakach w zalqcznikv,
nr I i 2 niniejszej umowy, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania sip na takie
braki lnb wady w tych zalqcznlkach w przyszloSci.
Wykonawca oSwiadcza,2ebEdzie prowaclzil loboty silarni placownik6w wlasnych.
Place musz4 by6 wykonane zgodnie z obowielzuj4cyrni przepisami i aktuail4 wiedz4
techniczn4 oraz na warunkach okleSlonych w niniejszej Urnowi.. Wylonuwca oSwiadcza,
ze posiada umiejqtnoSci i wiedzp pozwalaj4c4 na wykonanie plzedmiotu Umowy oraz, ze
zobowiEztje sig do wykonania rob6t zgodme z zasad,ami wsp6lczesnej wiedzy technicznej
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, zasadami sztuki budowlanej, watunkami technicznymi wykonania i oclbior:u rob6t,
zgodnie zprzekazanym kosztorysem Slepym, specyfikacj4rob6t, pr-ojektem orazrnle1ytq
starannoSci4,obowi4zuj4cymi przepisarni Prawa Budowlanego otui innymi wlaSciwyrni
Rozpolzqdzeniami .

7' W zakresie obowi4zuj4cych plzepis6w matelialy clostarczone przez Wykonawcq
i uzywane do wykonania przedtniotu Umowy powinny by6 irnu"ron" znakiem
bezpieczeristwa. Zamawiajqcy ma prawo 24dac sprawdzenia jakoSci material6w
uzywanych do wykonania prac, jak r6wniez przeclstawienia wynik6w wszelkich baclari.8' W przypadku, gdy kosztorys Slepy Plojekt Techniczny - I(oncepcja b4dz specyfikacja
r0b6t nie podaje w spos6b szczeg6trov,,y technologii wykonywania Lob6f lgb wykolania
okreSlonego elementu przedmiotu Umowy, bqdL tez nie plecyzuje dostatecznie iodzajl i
standardu rnaterial6w lub urz4dzeri, Wykonalvca zobo wiqzany- jest do kazdoruro*Lgo
wczeSniejszego uzyskania decyzii na piSmie w tym zaklesie ocl Zamawiajqcego.
Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych mateliaiow niz podane w zalqcznttiutn ao
Umowy, pod warunkiem zapewnienia material6w tylko i wylqcznie lepszych nt2
okreSlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniern tych material6w,
na Wykonawcy ciqzy obowiqzek przedlohenia Zanawiajqcemu stosownych dokument6w,
uwiarygodniaj4cych te materialy oraz uzyskania zgody Zamawiaj4cego 1a ich
wprowadzenie.

9. Wykonawca ma obowiqzel< przedstawii Zamawiajqcemu do pisernnej akceptacji pr.6bki ,
wzory, wlaSciwe dokumenty uprawniajqce do oblotn na obszirze RP tj. atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci, aplobaty i inne na materialy strategi czne 

-u|yte 
clo realizacji

zanr6wienia. W szczeg6lnoSci d,otyczy to rnatelial6w kt6re bqcl4 zastosowalle clo
wykoriczeri nawierzchni tj. do izolacji, wzrnocnienia nawielzchm, Jylacji, masy klej4ce,
do fugowania, plytki klinkierowe, kostka nawierzchni , balustlacly ita. Wyfionawca bEdzie
m6gl zastosowai te materialy tylko i wyl4cznie po pisemnej akceptacji Zarnawiaj4cego.

10. Wykonawca ma obowi4zek zminimalizo-u" .r.i4rliwosci wynikaj4ce z prowadzenia
rob6t w zamieszkalym budynku.

I 1' Szczeg6lowy zakres rob6t przedstawiaj4 stanowi4ce integraln4 czqsi Lrmowy nastqpuj4ce
dokumenty:
a) Kosztorys $lepy
b) Specyfikacja rob6t
c) Plojekt Techniczny - I(oncepcja
d) Kosztorys ofertowy
e) Plojekt Organizacji Ruchu

$ 2. TERMINY REALTZLCJT UMOWY

Stlony ustalaj 4 terminy r ealizacji przedmiotu Llmo\ T/:a) rozpoczgcie realizacjr przedmiotu ulnowy: (clo 7 dni po podpisaniu umowy)
b) zakofczenie realizacjt przedmiotu umowy:
Za wykonanie plzedmiotu umowy i dotrzymanie terminu, o kt6rym mowa w ust.1 pkt b,
strony uznaiqzakonczenie przez WvrcoNnwcq rob6t buclowlanych orazpoclpisanie przez
obie strony plotokolu odbioru koricowego rob6t.
WvtcoNRwcv z tytulu niekorzystnych warunk6w atmos ferycznych nie przysluguje prawo
przedlthenia telminu r eahzacjr rob6t.
Znii'tawtar.{cY nie ma obowi4zku plzedluzenia terminu wykon ania przedmiotn Llnowy,
jeAeh WvroNnwcA w ci4gu 7 dni przed mozliwoSci4 zaistnienia takich okolicznoSci nie
ptzedloZy ZnnaewtR"tACEMU wniosku o przedlulenie terminu wraz zuzasadnieniem.
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1.

ZRvewtAJAcY w ci4gu 7 dni od daty zLolenia wniosku przezWyr<oNawc4 zclecyduje,
czy i o ile przedluzy terrnin wykonania przeclmiotu .urro*y.

$ 3. WYNAGRODZENTE

Wynagrodzenie umowne za wykonanie plzedmiotu Luxowy ustala siq na podstawie
ofelty WyrcoNnwcy na kwotq netto nie wiqksz4 niZ ............ zl slownie :

,.....,(kwota brutto)2

J Stlony ustalaj4 2e za wykonanie przedmiotu zam6wieni a ZllttnwrAJ4cy zaplaci
wyr-ragrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujEtych w poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego otaz iloSci rzeczywiscre wykonanych i odebranych robOt
nstalonych na podstawie obmialu z zastrzeleniem g 3 ust. 1.
PodstawE do wystawienia faktuly stanowi zal4czony do niej olyginal protokolu odbioru
Iob6t potwierdzony przez upowaznionych plzeclstawicieli stron. ZntraRwtRLACy rroze
odm6wi6 podpisania protokolu do czasu usunigcia stwierdzonych wad wylonanych
rob6t.

Wynikle w toku teahzacji zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne mog4by6
wykonywane przez tylko i wylqczme na osobne zan6wieni e Zamawiaja..go nu
podstawie protok6lu koniecznosci tych robot zaakceptowaneg o przez
ZAMAWIAJACEGO. Roboty te bEd4 rozliczane na podstawie cen jednostkowych l1b
czynnik6w cenotw6r'czych tj. : It, I(P, Z, KZ nie wiqksz ych niz stosowane w kosztor-ysie
ofertowynr stanowi4cym zalqcznik do niniejszej urnowy.

Za roboty dodatkowe strony uznajqroboty, kt6rych wykonanie stalo siE konieczne na
skutek sytuacji, kt6rych nie tnozna bylo wczesniej przewidziec oraz g-dy z ptzyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatkowego nie mozna oddzielii od
wylconania przedmiotu untowy
Plotok6l odbioru koricowego lob6t zostanie spisany w opal'ciu o sporz4dzony 1a
podstawie obmiaru kosztolys powykonawczy lub zamienny * prrypudkr-r, gdy ilosci
rueczywi\cie wykonanych rob6t ulegly zmianie.
Wvt<oN,qwcY nie plzysluguje prawo dochoclzenia zmiany wynagrodzenia, jeSli zrniana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

ZnHaawtnl4cv nie dokona zaplaty wynagroclz eria zaroboty dodatkowe lub zamienne
wykonane z naruszeniem $ 3 ust. 5,6. WvroNRwca poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i prawne wykonania tych rob6t bezzgody zAMAwTAJACEGo.

Wynagrodzenie zawykonane roboty bqdzie platne w telminie 30 dni r.oboczych ocl daty
dorEczenia plawidlowo wystawionej faktury VAT na r.achunek balkowy
WYKONAWCY wskazany na fakturze.
wvt<oNRwca wystawi faktu'E vAT wskazui4c odbiorcE uslugi:

Sp6ldziclnia Mieszkaniowa Radna
00-341 Warszawa, ul. ltaclna 15 A

NIP: 525-00-12-4s5
Miejscern dorqczenia (przeslania) faktury jest siedziba Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Radna", ul. Radna 15 A,00-341 Warszawa.

Zanawrajqcy dopuszcza wystawienie faktury przejSciowej tylko za gotowe wykonane
elementy rob6t , na podstawie protok6lu odbioru i kosztorysu powykon awazego
sp orz4dzo ne go w op arc iu o zarwier dzony pr zez zamaw iaj qce go o bmi aruo u ot.
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Faktura za roboty moze by6 wystawiona tylko i wyl4czni e po zatwierdzeniu przez
Zamawiajqcego protok6lu odbioru otaz zweryhkowaniu kosztorysr-r
powykonawczego.

$ 4. OBOWT{ZKT STRON

1. Z,ruruvrAJ4cy zobowi4zany jest clo:
a) przekazania terenu budowy w telrninie do 7 dni od daty poclpisania umowy;
b) finansowania przedmiotu umowy;
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
d) odbioru rob6t zanikaj4cych, czqsciowych i ostatecznego przeclmiotu umowy;

2. WyxoNAwcA zobowi4zany jcst do:
a) plotokolalnego przejEcia terenu budowy;
b) zgloszenia rczpoczpcia rob6t do wlaSciwego PINB wraz z niezbpdnym i zalqcznil<ami

tj. uprawnienia budowlane osoby kieruj4cej robotami, potwier.clieni" prryn LeznoSci
do Izby In2ynier6w , potwierdzenie oplacenia skladek czlonkowskich jw. itd., itp.c) zabezpieczenta terenu budowy z zachowaniem najv,ry2szej starannoSci i z
uwzglgdnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

d) tbezpieczenia budowy i rob6t z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistnie6 w zwrqzkg ze
zdatzemami losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej oraz nastgpstw nieszczEsliwych
wypadkow, dotyczqcvch pracownik6w i os6b trzecrch, kt6re to wypadlii *lgE
powstai w zwtqzlcu z prowadzonyrni 

'obotami 
budowlanyrni;

e) przestrzegania na telenie budowy i terenie przyleglymprzepis6w BHp i ppoz.;
D zawiadomienia ZRvRwtnrAcEGo o waclach i brakach w kosztorysie Slepym,

specyhkacji rob6t, Projekcie Technicznym-I(oncepcji, Projekcie Ruchu Drogowego
jak r6wniez o wykonaniu rob6t zanrkajqcych lub ulegaj4cych zakryciu;

g) wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zgody na zajgcie pasa
ruchu drogowego w celu pt'owadzenia rob6t do Zarzqdu Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120 oraz do Zarzqdu Teren6w publicznych ul. podwale 23

h) poklycia koszt6w zajpcia pasa drogowego oraz kary w sytuacji przel<roczenia termintr
tego zajqcia zdeklarowanego we wnioskach o zajqcie pasa zlozonych przez
WykonawcE do instytucji wymienionych w paragrafie 4 ustEp 2 litera g) . Koszty
zasadntcze z,aipcia pasa ruchu okreSlone w zdeklarowanyln telminie we wnioskach
ponosi Zamawiajqcy.

i) dbania o naleZyty stan i porz4dek na terenie budowy i terenie przyleglym clo buclowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach lta.;, pr-owadzeniu rob6t i
dowozu rnaterial6w na plac budowy nie powoduj4cy zabludt"n ui"r"n6w sEsiednich i
ci4g6w kornunikacyj nych or az zagr oLenia bezpi eczef stwa o s 6b p o stronnych;j) wykonania przedmiotr-r umowy zgoclnie z przekazanyrn i<osztorysem Slepym,
specyfikacj4 rob6t, specyfikacj4 techniczn4 zasadami sztuki budowlanej,
obowi4zuj4cyrni przepisami prawa, nolmami i walunkami technicznymi
wykonawstwa i odbior.u rob6t w budownictwie;

k) pisemnego zgloszema przedmiotu umowy clo odbioru koricowego, uczestnictwa w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniqcia stwierdzonych wacl;

1) uporz4dkowania terenu budowy otaz telenu przyleglego, wszelkich ciqg6w
konrunikacyjnych i dopr'owadzenia go po za\<oiczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najp6zniej do dnia odbioru kofcowego;
ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szkody powstale na terenie objptym pr.acarni,
nazasadach og6lnych, od chwili przel<azania rniejsca r.ob6t,
niezwtoczne infortnowanie Zamawrajqcego o zaistnialych na ter.enie buclowy
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v)

w)

o)
kontrolach i wypadkach,
wykonawcabezdodatkowego wynagrodzema zobowiqzany jes1. w toku realzacjt
plzedrniotu Umowy, w przypadl<n zntszczenia lub uszkodzenia urzqdzef b4clZ ich
czpSci stanowi4cych wlasnoS c Zanawiaj4cego, do naprawienia ich i doprowacizenia
do stanu pielwotnego,
zagwanntowanie stalej obecnoSci osoby zapewniajEcej nadzor techniczny
nad realizowanym zadaniem, nadzot nad pelsonelem w zakresie porz4dku i
dyscypliny pracy (g 5 ust.1 Urnowy),
przygotowanie placu budowy, wykonaneg o przedLliotu zarn6wienia
i wymaganych dokument6w l4cznie z dokumentacj4powykonawcz4 do dokonania
odbioru przez zanawrajqcego (atesty, aplobaty, cer.tyfikaty, deklaracje zgodnosci
itd.),
zapewnienie sprzEtu otaz mateLial6w spelniaj4cych wymagania norm techniczlych,
aprobat, atest6w, celtyfikat6w, deklaracji zgoclnoSci w pierwszym gatur-rku, zgodnych
z wymaganramt Zamawiaj4cego, produkcji polskiej lub kraj6w UniiEur.opejskiej,
utt'zymanie polz4dku na terenie objEtym pracami w czasie ich realizacji onz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,
niezwlocztte infolmowanie, pisemme, Zamawiaj4cego o zaistnialych przeszkodach
i tludnoSciach mog4cych wptyn4i na jakoSi wykonywanych rob6t albo telmin
zakonczenia wykonania remontu. W plzypadku niewykonania powylszego obowi4zku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarztrtuwobec Zaiawiajqcego,
pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w wyniku ewentualnych uslkodzeri
nratelial6w , element6w wystloju, element6w istniej4cej Slusalki okiennej , trz4dzen ,
i i''ych pozostajelcych w bezposrednirn s4sieclztwie rob6t.
poklycia koszt6w energii elektrycznej i wody clla cel6w realizacjr Lrmowy; woda na
podstawie odczytu licznik6w, energia elel<tryczna na poclstawie iyczaltt okreslolego
ptzez zamawraiqcego w protokole wprowadzenia na plac buclowy
wykonania innych prac i czynnoSci wymienionych w umowie.

f\

$ 5. PRZITDSTAWICIELIf STRON

Przedstawicielem WYKONAWCY jest ......Lrprawrrieniabr"rdowlane .... przynaleZno$6 do lzby In|ynier6w Buclownictwa 1r.....
Przedstawic ieIem ZAMAWIAJACEGO jesr
Plzedstawiciel ZAMAWIAJACEGO uprawniony jest do wydawania WyrcoNawcy
poleceri zwrqzanych z jakoSci4i iloSci4rob6t, kt6re s4niezbqdne do prawidlowego or-az
zgodnego z umowq wykonania jej plzedmiotu oraz do egzekwowania zapis6w ,rroo*y
otaz wszelkich zapis6w wynikaj4cych z Prawa Buclowlanego, Walunk6w Technr"tny"i
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Warunk6w Technicrny"h.luLim powinny odpowiada6
budynki i ich usytuowanie , innych plzepis6w
o z'rianach os6b funkcyjnych strony powiaclan-riaj4 sip wzajemnie na pisrnie.
WvroNnwca jest zobowrqzany do zapewnienia ZrrvawrRrACEMU oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, pracownikorn organ6w naclzoru br-rdowlane go oraz
innych uprawnionych instltucji dostEpu do terenu budowy oraz do wszystkich rniejsc,
gdzie s4 lub gdzie przewiduje sig wykonanie rob6t zwiqzanych z realizicjqprzedmiotu
Llmowy
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S 6. ZAI}EZPTECZENIII NAI,EZYTI'GO WYKONANIA IJMOWY

1. W celu nale?ytego wykonania Lllnowy, WYI(ONAWCA wniesie na rzecz
ZAMAWIAJACEGO przed podpisaniem Llmowy zabezpieczenie w wysokoSci

. zl. tj. 5 % kwoty umowy blutto wynikaj4cej z g 3 w jednej z nastppujqcych
form:

a) pieni4dzu - przelewem na rachunek bankowy Z,rvawrnlAcEco (konto pKO
BP s. A. xv o/w-wA Nr 86 1020 1156 0000 7202 0007 3742),

b) w przypadku nie wniesienia zabezpieczenia jego wartoSd okreslona w ppkt a)
zostanie potr4cona z faktury kofrcowej za roboty

2. I(wota powylsza to zabezpieczenie ZAMAWIA.fACEGO z tytuh.r oclmowy wykonalia
lub nienalezytego wykonania plzedmiotu unowy, sluzqc,a pokryciu roszczef na
wypadek zniszczet mienia, koszt6w wykonania rob6t przez innego wykonawc e oraz
r o szczei z tytutu gwarancj i j ako S c i/r.Ekoj mi.

3. Strony postanawiaj 4 2e 50Yo wniesionego zabezpreczemanalezytego wykonania Llpowy
zostanie zwr6cone po bezustelkowym odbiorze lob6t a pozostale 50Yo pozostanie na
koncie Zanawiajqcego przez okres 36 miesiEcy, w kt6r'yrn to okresie mozebycpr.zejgte
na wlasno s c zamaw raiece go przez potr4cenie nal ezno s ci przyslugui 4cych
Zamawrajqcemu wobec Wykonawcy,w szczeg6lnoSci kar urnor,vnych i koszt6w
usunipcia wad obci4zajQcych WykonawcQ. Ewentualna pozostaloS6 zostanie zwr6cona
Wykonawcy w telminie 21 dni po tym terrninie.

4' Stlony postanawiaj4 iz odpowiedzialnoSi z tytulu rqkojmi zawady pr.zedrniotu umowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

5 'Zwrot wplaconej kwoty zabezpieczenia nie bqclzie clokonany w przypaclku koniecznoSci
pokrycia przez ZAMAWIAJACEGO roszczenclo wysokoSci szkod powstalych z winy
WYKONAWCY narzecz os6b trzecich.

2.

a
J.

1.

$ 7. GWARANCJA

WvroNawce udziela Z,q\4awtRlACEMU gwarancji jakoSci na wykonany pr.zedmiot
umowy.
Okres gwarancji ustala siE na 36 miesiEcy od ciaty koficowego odbior.u r-ob6t. Bieg
gwarancji rozpoczyna siE w dniu nastppnym po podpisaniu protokolu koricowego
odbioru rob6t. REkojmip ustala siE na 3 miesi4ce ponad okr-es gwalancji.
W plzypadku stwierdzenia, w okresie gwarancyjnyrn wad i usterek *yi.onuny.h rob6t
Znvnwtnt4cv powiadomi WvroNAwcE o ich zaistnieniu na piSmie w terminie 7 dni
od daty ich ujawnienia, 

'stalai4c 
spos6b i te'min ich usuniEcia.

Wvr<oNawca zobowiqzanyjest do zawiadomieniaZnwtwrAJACEGo (Pr-zedstawiciela
wynrienionego w $5 ust. 1) o usuniEciu wad oraz do Zqd.antawyznaczenia terminu
odbioru zakwestior-rowanych uprzednio rob6t jako waclliwych. Usuniqcie wad i usterek
bEdzie stwierdzone protokolarnie przez obie strony.
WvrcoNnwca zobowi4zuje sig do terminowego Llsunigcia zaistnialych wad i usterek
zglo szony ch pr zez ZRrrrn w rR.t4cE G o.
W plzypadku uchylenia siq Wvt<oNAwcy od usuniEcia wad i ustelek r-rjawnionych
okresie gwarancyjnym ZRvRwtAJACy bqclzie n'r6gl powielzyd usuniEcie wad i uster.ek
iruremu wykonawcy, a kosztami wykonania ro$61 obciqzyc wvroNrrwc4.
Doclrodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na roboty, praw wynikajqcych z

udzielonych przez producent6w gwarancj i na wbud owane mate rialy, obciqza
WvrcoNawc4.

7.

4.
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8' W oklesie gwalancji WvrcoNawca zobowi qzanyjest clo pisemnego zawiaclomienia
ZnvewrarAcEco w terminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmianie siedziby lub firmy WvrcoNRwcv;
b) zmianie os6b leplezentuj 4cych Wvr<oNnlvcri;
c) ogloszeniu upadloSci firmy;
d) wszczqciu postqpowania uktadowego, w kt6rym uczestniczy Wvrcoxawcn;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wvr<oxawcv;
f) zawieszenit dzialalnoSci fir.my WyroNewcv.

9. ZaNaawtnr \CY zwolaprzed zal<onczeniem oklesu gwarancji, kornisjq odbioru rob6t dla
ustalenia warunk6w odbiorr_r ostatecznego.

10. Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanychz usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancji wskazanychpr-zezkonisjp w pr.otokole odbioru
ostatecznego.

1 1. ZavRww,\cY jest zobowiqzany do dokonania odbioru ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiado'rienia go przez wvr<oNawc4 o usuniqciu wad.

12. .Iezeli w toku czynnoSci kornisji odbioru koricowego i ostatecznego zostan4stwierclzone
wady, to ZnvnwrAJAcEMU p'zysl' gui 4 nastqpui 4ce uplawnienia :

a) jeZeli wady nadaj4siq do ustu-iipcia, moze ochn6wi6 odbioru do czasu usunigcia
wad;

b) jeAeli wady nie nadaj4 siq do usuniqcia to:
' jezeli nie uniemozliwiaj4 one uzytkowania przedmiotu odbior-u zgodnie

zptzeznaczenient, ZRIianlvtzuACY moze zastosowai kalq, o kt6rej tnowa w $ 8
ust 1 pkt. d;

' jel'eliwady uniemozliwiajEuZytkowanie zgodr-rie z przeznaczeliern
ZavnwtnrArcY moze odst4pii od umowy htb zqd,ac wykonania przeclniotu odbioru
po raz drLrgi.

13. Niezaleznie od uregulowan zawartych w $ 7 Umowy, w okresie obowi4zywania niniejszej
Unrowy, po jej rozwiqzanl-r lr,rb wygaSniEciu, Wykonawca jest i bqdzie oclpowieclzialny
wobec Zamawtaiqcego na zasadach ulegulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody orvZ t-oszczenia os6b trzecich w przypadku, gdy bpda one wynik ac z wad,
przedmiotu Umowy lub nie dolozenia nalezytej starannoSci ptzez Wytonawc e ptzy
wykonaniu przedmiotu Urnowy.

s 8. KAI{Y UMOWNE

1. Wyxoil;uvcl. zaplaci Zamawr,q.l{cEMU kary umownc:
a) 0,25 Yo wynagrodzenta runownego netto za \<aLdy dzien zwloki w wykonaniu

przedrniotu umowy, jezeh zwloka powstala z pruyczyn zalehnych od WyrcoNAwcy,
liczonej od dnia .vqYznaczonego na zakohczenie przedrniotu umowy clo dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 %o wynagtodzenia umownego netto za ka2dy dzien zwloki w wykonanir-r
zobowtqzati nalozonych na WvroNRwcQ w umowie w trakcie jej trwania, iiczonych
od daty niedotrzymanego przez Wvt<oNr',wcq terminu wyznaczonego przez
ZniraRwta:AcEco w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycznego wykonania;

c) 0,25 yo wynagrodzenia umownego netto za kaady dzien zwloki w irsuniq"in wacl,
liczonej od dnia Wznaczonego terminu na wykonanie usr-rniEcia wad do clnia
faktycznego odbioru;

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



e) za odstqPienie od Llmowy z przyczyn zaleznych ocl Wyr<oNAwcy w wysokos ci I0 yo
wynagrodzenia umowllego nct10.

2. Zaulwral4cv zaplaci WyxoNlwcy l€ry umownc:
a) za zwlokg w odbiorze przedmiotu Lrmowy, z ptzyczylT zaleznych od ZevelvrAJACEGo

w wysokoSci 0,25 o% wynagro dzeniaumownego nelto zal<aZdy dziehzwloki;
b) z tytulu odstqpienia od un'rowy z przyczyn zaleanych ocl ZatrawlAJACECo, z

wyl4czeniem sytuacji okleslonej w S 1r ust. l pkt. a - w wysokosci l0 %
wynagrodzeuia umownego.

3. Strony zgodnie ustalaj4 Lew prz5rpadku kiedy wartosi szkody jak4poniesie
ZnvnwtR:\CY z tytutru nienale2ytego wykonania lub nie wykonania pr.zedmiotu umowy,
przel<toczy wartoSc naleznych kar umownych, Z,+x,tt wIAJACEMU pr.zysluguje prawo clo
doclrodzenia odszkodowania do wysoko Scr rzeczywiScie poniesionej szkody.

4. WvtcoNnwcA upowaznia ZeHaRtvtAJAcEGo do potrzlcenia kal umownych zwyplaty za
wykonanq robotE.

s 9. oDBroR Ir0BO.r'

1' WYToNAWCA powinien umozliwii ZnvRwrn:4cnl4u sprawdzeniekaad,ejroboty, kt6r.a
zanll<a lub ulega zakryciu. Zadnalobota nie moze byc zal<rytalr-rb w innyipos6b uczyniona
niedostppn qbez zgo dy ZAMAwTAJ AC gc o.

2. Jezeh ZavRwtnlACY Llzna odbi6r rob6t zanikzrj4cych lub ulegaj4cychzakryciuzazbEdny,
ma obowi4zek powiadornid o tyrn WvrcoNAwc4.

3. Wvt<oNAWCA r-ra zEdanie ZavRwta:ACE,co, ma obowi4zek oclkry6lub wykonai otwo1y
niezbgdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poinformowal Zarranwrni4ceco o

gotowoSci rob6t do odbioru, a naslqpnie na wlasny koszt przywr6ci6 stan poprzedni.
4. Wvt<oNAWCA przedstawi dokumenty niezbEdne do dopuszczemaprzednriotu umowy do

uzytkowania, m. in. plotok6ly i opinie (Sanepid, Paristwowej Straiy Poaarnej, paristwowej
Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Sroclowiska).

5' Materialy i trzqdzenia u214.e przez Wvt<oNnwcri powinny oclpowiada6 warunkom
okreSlonyrn w ustawie Plawo Budowlane i w kosztorysie Slepym robbt. Na kazcle Lqd,anie
Znvnwrn:ACEGo (os6b nadzoruj4cych) Wvr<oNAwcA zobowiqzanv jest okazac w stosunku
do wskazanych rnaterial6w certyfikat na znal< bezpieczehstwa, deklar.acjq zgodnoSci lr-rb
certyfikat zgodnoSci z PN lub aprobatq techniczn4.
6. WYI(ONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO pisemnie o zakoriczeniu rob6r,
jednoczeSnie wyst4pi z wnioskiern o powolanie komisji odbiolowej i ustalenie telminu
odbiolu.
7 . ZAMAWIAJACY powola kornisjq odbiolowq na poclstawie zgloszenia WYI(ONAV/Cy o
zakoi'rczenru rob6t w terminie nie dluzszvrn niz 7 dni.

s 10. ZMTANY W UMOWTB

1. Zakazuje sig zmian postanowien zawartej Lrmowy w stosunku clo tr-e6ci ofer.ty, na
podstawie kt6r'ej dokonano wyboru WyKoNAwcy, chyba ze \<omeczLroSi takich zmian
wynika z ol<olicznoSci, kt6rych nie mozna bylo plzewidziec w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te s4 korzystne dla Zavawtnl4cEco.

2. Ztniana ulnowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewa2na.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tlesci umowy musz4 mie6 formp pisemn4 pocl

fygofent niewaznoSci.



s 11. ODSTAPTENTE OD UMOWY

i. ZeHaRwrnlACEMU plzysluguje prawo do odst4pienia od 
''rowy, 

gdy:
a) wystqpi istotna zmiana okolicznoSci powocluj qca, 2e wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec wchwili zawarcja urnowy i
ZnNaewrelAcv odstqpil od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoSci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim wypaclku Wyr<oNRwce moze 2qda6 jeclynie
wynag'odzenia naleznego mu z tytulu wykonania czqsci umowy.
b) Wvt<oNawcR z nreLrzasadnionych przyazyn nie rozpoc zfl ptac pomimo wezwania
Znvnwtn:AcEco zlohonego na piSmie,
c) WvKoNnwcA, z nreuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczgtych prac pomimo
wezwania Znvnwra:AcEco zlolonego na pi5mie,
d) Wvr<oNawcA przerwalreahzacjpplac i przerwata trwa dlfiejniz 5 clni.
e) wvr<oNnwc4 postawiono w stan likwidacji l'b upadlosci.
f) WYI(ONAWCA prowadzi roboty niezgodnie , uilro*4 i jej zalqcznikarni
g) wYKoNAwcA w spos6b ralEcy narusza przepisy BI-IP, ppoz. i inne
2' Wvt<oNawcY przysluguje prawo odstqpienia oc1 umowy,-jeaeh Zarr,rawtar4cv odrnawia

bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbiolu lob6t lub odrnawia podpisania protok6lu
odbioru.
3' odst4pienie od umowy powinno nast4pii w fornie pisernnej i powinno zawrerac

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiaclczenia.
4' W wypadku odst4pienia od Llnowy WvrcoNRwcLi otazZRvawrnlAcEco obciqzajq

nastgpuj 4ce obowi4zki szczegolow e..

a) w terminie 14 dni od daty oclst4pienia ocl Lrmowy Wyr<oNRwca WZy udziale
ZnHarrwrRlAcEco spolz4dzi szczegolowy protok6l rnwentaryzacji robot w toku wecllug stanu
na dzten odst4pienia,
b) WyrcoNnwct zabezpreczy przer\,yane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, kt6r.a odst4pila od Llrlowy,
c) Wvt<oNnwca spolz4dzi wykaz tych rnaterial6w, konstlukcji lub ulz4clzeri, kt6re nie rnog4
byi wykorzystane ptzez WvtcoNRwcQ do rcahzacji innych rob6t nil objEtych niniejsla
umow4 jezeli odstqpienie od umowy nast4pilo zprzyczynmezale2nych od niego.
d) WvtcoNnwce zglosi Z.qvRwtarACEMU wniosek o dokonanie odbioru r.ob6t przerwanych
oraz rob6t zabezpteczai4cych niezwlocznie po ich wykonaniu,

e) WvKoNAwct najpS2niej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzqdzema zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolarnie przeka2e teren budowy
ZRvawtnrACEMU.
5. ZnlanwlAJAcY w razie odst4pienia od umowy z przyczyn, za lct6re Wyt<oNnwca 1ie
odpowiada, obowi4zany jest do:

") dokonania odbior-u r-ob6t przer.wanych
b) zaplaty wynaglodzeniazaroboty, kt6le zostaly wykonane do dnia odstqpienia,
c)plzejqcia od Wvr<oNAwcy terenu budowy.

$ 12. POSTANOWIBNIA KONCOWB

1. Spory powstale na tle wykonywania umowy , w przypadku nie rczwiqzanta ich w clroclze
polnbownej,rozstrzygane bqdEplzez s4d wlaSciwy wecllug siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nie Llnormowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie przepisy I(odeksr,r
Cywilnego or az Praw a budowlane go.



3' Urnowq sporz4dzono w 2 egzemplarzach:1 egzemplarz dla Wyt<oNAWCy i I egzemplarz
dla ZnvnwrAJACEGo.

Zalqcznrki:

a) Kosztorys Slepy - zalqcznikm l,
b) Specyfikacja rob6t- zalqcznrl< nr 2,
c) Projekt Techniczny-Koncepcja - zalqcznik m 3,
d) Projekt Organizacji Ruchu- za\qcznikm 4,
e) Kosztorys ofertowy - zalqcznrknr 5.

D Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wtenia

Zanlnwt,q.IAcv WvxoNlwcn
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