
Zalqczntl<nr 3

UMOWA NR

W dniu ....' 2014 r. w Warszawie pomiqdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4 RADNA,
00-341 Warszawa ul \adna 15 A, wpisanQ do rejestru przedsiqbiotl6* * S4dzie Rejonowym
w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy, pod. numerem 0000i93500, zwanqw dalszej tresci
umowy "ZAMAWIAJ4TCYM",
reprezentowanqptzezi

1. Teresq I(onowsk4- Prezesa Zarzqdu
2. Slawomira Pawlika - zastppcy prezesa zarzqdtds. Technic znych

a przedsigbiorc4:
reprezentowanym ptzez:

zwanym w treSci umowy "WYKONAWC{', w wyniku dokonania przez ZRvewler,\cEco
wyboru oferty WyroNawcY w przetargu nieograniczonym , zostala zawarta umowa o
nastgpuj4cej treSci:

$ 1. ZAKRES UMOWY

Znvawtar4cv zleca. a Wvt<oNAwcA przyjmuje do wykonania : ,,przebudowa szybu
windowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radnej 9 Warszawie
bqdqcym wlasnosciQ zamawiaiqcego, zwanego dalej przedmiotem umowy.
SzczegSlowy zakres przedmiotu umowy zostal opiruny w przedmiarze robot , pr-ojekcie
Technicznym wykonanym przez Pracownig ProjiktowE ARCHMO Marcin Moldzyriski,
vv1rtycznych firmy Thyssen Iftup - producenta i wykonawcy windy, specyfikacji technicznej,1' Zalrae.wtnr4cv oSwiadcza, 2e posiada prawo do dysponowania nieruchomoSci4 na cele

budowlane.
2' zamawiaiqcv oSwiadcza,2e roboty obiEte przedmiotowqUmow4wymagai4pozwolenia

na budowq.
3. WvtcoNnwc,q oSwiadcza, 2e zapoznal siE z terenem budowy, przedmiarem rob6t ,Projektem Technicznym wykonanym przez Pracownig Projektow4 ARCHMO Marcin

Moldzyriski, wytycznymi firmy Thyssen Krup - produclnta i wykonawcy windy,
specyfikacjE techniczn% pozwoleniem na budowp oru, uznaje je 'za 

wyslarczajqcq
podstawg do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawcazobowtqzany jest ntezwlocznie nie po2niejjednak ntzw terrninie 3 dni od
podpisania umowy do poinformowania Zamawtajqcego o wadach i br-akach w zalqcznrku
nr 1 i 2 niniejszej umowy, pod rygorem Llffaty uprawnienia do powolywania sig na takie
braki lub wady w tych zalqcznrkach w przyszloSci.

5' Wykonawca oSwiadcza,2ebgdzie prowadzil roboty silami pracownik6w wlasnych.
6. Prace muszQ by6 wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i aktuain q wiedzq

techniczn4 otaz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowi., WyLonu* ca olwiad,cza,
ze posiada umiejgtnoSci i wiedzp pozwalajqc4 na wykonanie przedmiotu Umowy oraz, ze
zobowi4zuje sig do wykonania rob6t zgodnie z zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej
, zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi 

-wykonania 
i odbioru rob6t,

zgodnie z ptzekazanym przedmiarem, specyhkaci4 techniczn4 projektem technicznym,
wytycznymi reahzacji szybu oraz naleLyt4 starannoSciq ,obowi4iuj4cymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz innymi wlaSciwymi Rozporz4dzeniami .



7' w zakresie obowiqzuj4cych przepis6w materialy dostalczone przez Wykonawcqi uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by6 otnu"to11 znakiem
bezpieczeristwa. Zamawrajqcy ma prawo Zqcla( sprawdzenia jakoSci material6w
uzywanych do wykonaniaprac,jak r6wnieLprzed,stawienia wynik6w wszelkich badari.8' W przypadku' gdy Projekt techniczny nie podaje * ,pordb szczeg6lowy technologii
wykonywania rob6t lub wykonania okreSlonego elementu przedmiotri Umowy, bqdL lez
nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu material6w Iub urzqdzef, fykonawca
zobowiqzany jest do kazdorazowego wczeSniejszego uzyskania decyzjr na piSmie w tym
zakresie od Zamawiaj4cego. Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie innych mater.ial6w niz
podane w zaLqcznikach do Umowy, pod warunkiem zapewnienia materiat6w tylko i
wylqcznie lepszych ni2 okreslone w tych dokumentaih. w takiej sytuacji przed,
wbudowaniem tych matelial6w, na Wykonawcy ciqzy obowiqzek przedloLenia
Zamawiaj4cemu stosownych dokument6w, uwiar:ygodnialacych t; maierialy otaz
uzyskania zgody Zamawiajqcego na ich wprowadzenie,

9' Wykonawca ma obowiqzek przedstawii Zamawiajqcemu do pisemnej akceptacji pr6bki ,
wzory, wlaSciwe dokumenty upr'awniajqce do obrotu na obszirz. RP tj. atesty, clrtyfikaty,
deklaracje zgodno6ci, aprobaty i inne na materialy strategiczne-uzyte-d,o riatizaiji
zam6wienia.

10' Wykonawca ma obowiQzek zmrnimalizowai uci4zliwoSci wynikaj4ce z prowadzenia
rob6t w zamieszl<aLym budynku.

17 ' Szczegolowy zakres rob6t przedstawiaj4 stanowi4ce integraln4 czES6 umowy nastqpuj4ce
dokumenty:
a) Projekt techniczny
b) Przedmiar rob6t
c) Wytyczne realizacji szybu filmy Thyssen I(rup
d) Specyhkacj a techmczna
e) Kosztorys ofertowy

1.

$ 2. TERMTNY REALTZACJT UMOWY

Strony ustalaj 4 terminy realizacj i przedmiotu umowy :

a) rozpoczecle reahzacji przedmiotu umowy: (clo 7 dni po podpisaniu umowy i
uzyskaniu pr zez, T,amawi aj Ec e go prawomo cn ej de cy zji pozwo leni a na budowg)

b) zakohczente realizacji przedmiotu umowy:
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie terminu, o kt6rym mowa w ust.1 pkt b,
strony uznaj q zakohczenie pr zez Wvt<oNa wcq ro b 6t budowl any ch or az p o dp i s ani e 

- 

pr zez
obie strony protokolu odbioru kofcowego rob6t.
WvrcoxewcY z tytulu niekorzystnych warunk6w atmosferycznych nie przysluguje prawo
pr ze dLuheni a telmi nu r e altzacji ro b 6t.
Zarr'tewtal4cv nie ma obowi4zku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeli Wvt<oNawcA w ci4gu 7 dni przed, mozliwoSciE zaistnienia takich okolicznoSci nie
ptzedlozy ZnuawrelACEMU wniosku o przedluLenie terminu wtaz zuzasadnieniem,
ZavawralAcY w ci4gu 7 dni od daty zLohenia wniosku przezWyrcoNawcq zdecyduje,
czy I o ile przedtruzy terrnin wykonania przedmiotu rrrro*y.
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1.

s 3. WYNAGRODZENTE

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig na podstawie

:*:o'"::)':::1:::::::::::-l:::7::::, :i',":J;;brutto)

Strony ustalaj4 2e za wykonanie przedmiotu zam6wieni a ZxrttwtAJACy zaplaci
wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujEtych w poszczeg6lnych pozycjach
kosztorysu ofertowego otaz iloSci rueczywiscre- wykonanych i oaeUranych-rtUOt
ustalonych na podstawie obrniaru z zastrzeLeniern $ 3 ust. 1.
Podstawq do wystawienia faktury stanowi zalqczony do niej oryginal protokolu odbioru
rob6t potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron-. ZairaawrnlAcy moze
odmowii podpisania protokolu do czasu usuniEcia stwierdzonych wad wykonanych
rob6t.

Wynikle w toku realizacji zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne mog4 byi
wykonywane przez tylko i wyrqcznie na osobne zam6wieni e zamawraiq."go nu
podstawie protok6lu koniecznosci tych robot zaal<ceptowaneg o przez
ZAMAWIAJACEGO. Roboty te bEd4rozhczane na podstawie cen jednostkowych lub
czynnik6w cenotw6rczych tj. : R, I(P, Z,KZ nie wiqkszychniz stosowane w kosztorysie
ofertowym stanowi4cym zalqcznrk do niniejszej umow;,.

Za toboty dodatkowe strony uznaJqroboty, kt6rych wykonanie stalo siq konieczne na
skutek sytuacji, kt6rych nie rnozna bylo wczesniej przewrdziec oraz g'dy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatkowego nie mozna oddzielid od
wykonania przedmiotu umowy
Protokol odbioru kofcowego rob6t zostanie spisany w oparciu o sporz4dzony na
podstawie obmiaru kosztorys powykonawczy lib zamienny * prrypudku, gdy ilo$ci
rzeczywricie wykonanych rob6t ulegly zmianie.
WvroNewcv nie przyslugr-rje prawo dochodzenta zmiany wynagrodzenia, jeSli zmrana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

Znvnwrnr4cv nie dokona zaplaty wynagrodz enia zaroboty dodatkowe lub zamienne
wykonane znaflrszeniem $ 3 ust. 5,6. Wvt<oNRwca poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i prawne wykonania tych rob6t bez zgody ZavawralAcEco.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bqdzie platne w terminie 30 dni roboczych od daty
dorpczenia prawidtowo wystawionej faktr-rry VAT na rachunek bankowv
WYI(ONAWCY wskazany na fakturze.
wvt<oNRwcR wystawi fakturE vAT wskazui4c odbiorca uslugi:

SpSldzielnia Mieszl<aniorva Radna
00-341 Warszawa, ul. Radna 15 A

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

Zamawiajqcy dopuszcza wystawienie faktury przejSciowej tylko za gotowe wykonane
elernenty rob6t , na podstawie protok6lu oclbioru i kosztorysu powykon awczego
sporz4dzonego w oparciu o zalwrcrdzoty pruez zanawiajqcego obmiar rob6t.
Faktura za toboty mohe byd wystawiona tylko i wylqcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawtajqcego protok6lu odbioru otaz zweryfrkowaniu kosztorysu
powykonawczego.
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$ 4. OBOWT4IZKT STRON

1. ZanrawrAJ4cy zobowi1za,ny jest do:
a) przel<azania terenu budowy w terminie do

uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia
7 dni od daty podpisania umowy ( po

na budowg);
b) finansowania przedmiotu urnowy;
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
d) odbioru rob6t zanikaj4cych, czEsciowych

2. WyroNAwcA zoltowi4zany jest do:
i ostatecznego przedmiotu urnowy;

a) protokolarnego przejEcia terenu budowy;
b) wyznaczenie do kierowania robotami osobE posiadaj4c4 wlaSciwe uprawnienia

budo wl ane, b qd4c 4 czlonki em izby in2y mer6w buclowni ctwa,
c) zgloszenratozpoczQcla rob6t do wlaSciwego PINB wraz z niezbEdnymi zalqcznrkamtti kieruj4cej robotami, potwierdzeni" prrynuleznoScid e oplacenia skladek czlonkowskich jw. itd., itp.d)p
e) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwylszej starannoSci L z

uwzglEdnieniem specyfiki przedrniotu umowy oraz jego przeznaczenia;
D ubezpieczenia budowy i rob6t z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistniei w zwiqzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej oraz nastqpstw nieszczgsliwyctr
wypadk6w, dotyczqcych pracownik6w i os6b trzecich, kt6i! to wypadlii *tgq
powsta6 w zwiqzku z prowadzonymi robota'ri buclowlanymi;

g) przestrzegania na terenie br-rdowy i terenie przyleglymprzepis6w BHp i ppoz.;
h) zawiadomienia Z'+wnwIAJAcEGo o wadach i blakach w przedmi arze rob6t, projekcie

Technicznym, wytycznych firmy Thyssen Krup - producenta i wykonawcy windy jak
r6wniez o wyhonaniu rob6t zantl<aiqcych lub ulegai4cych zakrycir.r;

i) dbania o nale?yty stan i polz4dek na terenie budowy i terenie-przyleglym do budowy,
ci4gach kornunikacyjnych (klatkach schodowych, windach itd.;, pro*adzeniu rob6t i
dowoztt matelial6w na plac budowy nie powoduj qcy zabrudzeniaieren6w s4siednich i
ci4g6w komunikacyj nych or az zagr o?enia bezpie.r"rirt*u o s6b po str-onnych;j) wykonania przedmiotu Llmowy zgodnie z przel<azanym projektern technrcznym,
przedmiar:em rob6t, specyfikacj q techniczn4 tvytycznyrni 

-firmy 
Thyssen Krup _

producenta i wykonawcy windy zasadami sztuki budowlanej, obowi4zujqcymi
przepisami prawa, norrnami i warunkami technicznyrni wykonu*rt*u i odbioru rob6t
w budownictwie;

k) pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy clo odbioru kofcowego, uczestnictwa w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniqcia stwierdzonych wad;

l) uporz4dkowania terenu budowy oraz terenu przyleglego. wszelkich ci4g6w
komunikacyjnych i doprowadzenia go po zal<onczeniu rob6t do stanu nie gorszeso od
pierwotnego, najpolntej do dnia odbioru koricowego ;

rn) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szkody powstale na terenie objqtym pracami,
na zasadach og6lnych, od chwili przekazania 

'-riejsca 
rob6t,

n) nrezwl'oczne informowanie Zamawiajqcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

o) wykonawcabez dodatkowego wynagrodzenia zobowiqzany jest w toku realizacji
przedmiotu Umowy, w ptzypadku zniszczenia lub uszkodlenta urzqdzefi bqdZ iih
czESci stanowi4cych wlasnoSc Zarnawiajecego, do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu pierwotnego,

p) zagwarantowanie stalej obecnoSci osoby zapewniaj4cej nadzor techniczny
nad lealizowanym zadaniem, nadzor nad pelsonelem w zakresie porzEdku i



dyscypliny pracy (g 5 ust.1 Umowy),
przygotowanie placu budowy, wykonanego przeclmiotu zam6wienia
i wymaganych dokurnent6w lqcznie z dokumentacj[ powykonawcz4 do dokonania
odbioru przez Zamawtajqcego (atesty, aprobaty,- certyfitaty, deklaracje zgodno6ci
itd.),
zgloszenie zakonczema robot wraz z wszelkirni wymaganymi zalqcznrl<ami do
wlaSciwego PINB
zapewnienie sprzqtu oraz tnaterial5w spelniaj4cych wymagania norm technicznych,
aprobat, atest6w, certyfikat6w, deklaracji zgodnosci w pierwszym gatunku, zgodnych
zwmaganiamrZamawiaj4cego, produkcji polskiej lub kraj6w UniiEuropejskiej,
utlzymanie porz4dku na terenie objEtyrn pracami w czasie ich realizacii oraz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,
nrezwloczne informowanie, pisemnie, Zatnawiaj4cego o zaistnialych przeszkodach
i trudnoSciach mogqcych wplyn4i na jakoSi *yLny."unych r-ob6t albo termin
zakonczenia wykonania remontu. W przypadku niewykonania powylszego obowi4zku
Wykonawcattaciprawo do podniesieniapowyzszego zarzutuwobec Zamawiaj.4cego,
pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w rnyniku ewentualnych uszkodzef
material6w, element6w wystroju, element6w istniej4cej Slusarki okiennej ,urzqdzen,
i innych pozo staj 4cych w b ezpo Sr-ednim s4siedztwis rob6t.
pokrycia koszt6w energii elektrycznej i wody dla cel6w reahzacji umowy; woda na
podstawie odczytu licznik6w, energia elektryczna na podstawie iyczaltu okreSlonego
prz?zzamawrajqcego w protokole wplowaclzenia na plac budowy
wykonania innych prac i czynnoSci wymienionych w umowie,

s 5. PRZBDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielern WYKONAWCy jest ......uprawnieniabudowlane . ... przynalezno6i do Izby Irftynier6w Budownictwa r1r. . . . .2. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO jest
3, Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO uprawniony jest do wydawania Wyr<oNawcy

poleceri zwiqzanych z jakoSci4 i iloSciq rob6t, kt6re i4 niezbEdne do prawidlowego oraz
zgodnego z Lrmow4 wykonania jej przedmiotu oraz do egzekwowania zapis6w u*o*y
otazwszelkich zapis6w wynikaj4cych zPrawa Buclowlanego, Warunk6w Technr"tny"i
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Warunk6w Technicrtry.h;uLim powinny odpowiadai
budynki i ich usytuowanie , innych przepis6w .

4. o zmianach os6b funkcyjnych strony powiadarniaj4 siE wzajemnie na pismie.
5' Wvt<oNawca jest zobowiqzany do zapewnienia ZnvnwtalACEMU oraz wszystkim

osobom przez niego upowaznionym, pracownikom organ6w nadzoru budowlane go otaz
innych uprawnionych instytucji dostgpu do terenu budowy oraz do wszystkich Li";r.,
gdzie s4 lub gdzie przewiduje sig wykonanie rob6t zwiqzanych z realizicjqprzedmiotu
umowy

S 6. ZABEZPTECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu nalezytego wykonania umowy, WYI(ONAWCA wniesie na rzecz
ZAMAWIAJACEGO przed podpisaniem unowy zabezpreczeme w wysokoSci

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)



;..."............21.ti.5%kwotyumowybruttowynikaj4cejz$3wjednejznastEpuj4cychIOIM:
a) pieniqdzu - przelewem na rachunek bankowy ZevawlerAcEco (konto pKO

BP s. A. xv o/w-wA Nr 86 1020 11s6 0000 7202 0007 3142\.
b) w przypadku nie wniesienia zabezpreczenia jego waltoSi okreSlona w ppkt a)

zostanie potr4cona z faktury kof,cowej zaroboty
2. I(wota powylsza to zabezpieczenre ZAMAWIAJACEGO z tyttilu odmowy wykonania

lub nienalezytego wykonania plzedmiotu Lrmowy, slu?qca pokryciu roszczen na
wypadek zniszczeh mienia, koszt6w wykonania robot przez innego wykonawc e oraz
T oszczeh z tytutru gwarancj i j ako Sci/rEkoj mi.

3' Strony postanawiaj 4 2e 50oh wniesionego zabezpieczemanale|ytego wykonania umowy
zostanie zwl6cone po bezusterkowym odbiolze lob6t a pozostale 50% pozostanie na
koncie Zamawrajqcego przez okres 36 miesiEcy, w kt6iym to okresie mozebyi pr-zejqte
na wlasnos c zamawiajecego przez potr4cenie naleznosci przysluguj qcych
Zamawialqcemu wobec Wykonawc y ) w szczeg6lno Sci kar umownych 

-i 
koszt6w

usuniqcia wad obci4zaj4cych WykonawcQ. Ewentualna pozostaloSd zostanie zwr6cona
Wykonawcy w terminie 21 dni po tym terminie.

4. Strony postanawiaj4 iz odpowiedzialnoSd ztytultrgkojmi zawady przedrniotu gsrowy
zostap rozszetzona na okres udzielonej gwarancji.

5.Zwrot wplaconej kwoty zabezpreczenia nie bEdzie dokonany w przypadku koniecznoSci
pokrycia przez ZAMAWIAJACEGO roszczendo wysokoSci szkod powstalych z wily
WYKONAWCY natzecz os6b trzecich.

s 7. GWARANCJA

WvroNnwcR udziela ZevawtarAcEMu gwarancji jakoSci na wykonany przeclmiot
umowy.
Okres gwarancji ustala siE na 36 rniesigcy ocl claty koricowego odbioru robot. Bieg
gwarancji rozpoczyna siE w dniu nastqpnym po poclpisaniu protokolu koflcowego
odbioru rob6t. Rqkojrniq ustala siE na 3 rniesi4ce ponad okres gwar.ancji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancyjnym wad i usterek *yi.onuny"h rob6t
Zarraa.wtnr.lcv powiadomi WvtcoNAwcq o ich zaistnieniu na piSmie w terminie 7 dni
od daty ich ujawnienia, ustalai4c spos6b i termi'icrr usuniEcia.
Wvt<oNRwca zobowiqzanyjest do zawiadomiemaZAMAwrAJAcEGo (Przedstawiciela
wymienionego w $5 ust. 1) o usuniEciu wad oraz c1o Lqd,aniaWznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych r-rprzednio rob6t jako wadliwych. UsuniEcie wad i usterek
bEdzie stwierdzone protokolatnre przez obie strony.
WvroNnwcn zobowi4zuje siq do terminowego Llsuniqcia zaistnialych wacl i usterek
zglo szony ch pr zez Zniran wtnrACE G o.
W przypadku uchylenia siq Wvt<oNAwcy od usunigcia wad i usterek ujawnionych
okresie gwarancyjnym ZavawlAJ4cy bpdzie rn6gl powierzyi usuniEcie wad i usterek
innemu wykonawcy, a kosztami wykonania rob6t obciqzycwvr<oNawc4.
Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na roboty, praw wynikajqcychz

udzielonychprzez producent6w gwarancji na wbudowane materraly, obciq?a- 
-

WvroNewcq.
W okresie gwarancji Wvt<oNawca zobowiqzanyjest do pisemnego zawiadomienia
ZavawrRlACEGo w terminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmianie siedziby lub firrny Wvr<oNnwcv;
b) zmianie os6b reprezentuj4cych WvroNnwc4;

1.

5.

2.

3

4
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7.
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c) ogloszeniu upadlo6ci firmy;
d) wszczpciu postEpowania ukladowego, w kt6ryrn uczestniczy WvrcoNnwcn;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wvr<oNawcv;
D zawieszeniu dzialalnoSci firmy WyrcoNawcv.

9. ZRtue.wtnl,lcv zwola przed, zal<oirczeniem okresu gwarancji, kornisjq odbioru rob6t dla
ustalenia warunkow odbioru ostateoznego.

10' Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanychz usuniqciem wad
zaistnialych w okresie gwalancji wskazanychprzezkomisjE w protokole odbiorg
ostatecznego.

I 1 . ZairalwtnlA,cY jest zobowrqzany do dokonania odbior.u ostatecznego r.ob6t w ci4gu 14
dni od powiadomienia go przez wvroNnwcE o nsunipciu wad.

12' Je2eh w toku czynnoSci komisji odbioru koricowego i ostatecznego zostan4 stwieldzone
wady, to ZarraawrAJAcEMU przyslugui 4 nastgpui 4ce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaj4 siE do usuniEcia, mo2e oclm6wi6 odbioru do czasu usunigcia

wad;
b) jezeli wady nie nadajq siq do usuniEcia to:

' jeheli nie uniemozliwiajqone uzytkowania przedmiotu odbiorl zgodnie
zprzeznaczeniem, ZalrawtnrAcY moze zastosowai karp, o kt6rej mowa w $ 8
ust I pkt. d;

' jeheliwady uniemozliwiaj4uzytkowanie zgoclnie zprzez1taczeniern
ZRlaRwtnlAcY moze odstqpic od urnowy lub zqd,a(, wykonania przedmiotu odbioru
po taz drugi.

13. Niezaleznie od uregulowaf zawartychw $ 7 Umowy, w okresie obowi4zywania niniejszej
Umowy, po jej rozwrqzanrur lub wygaSniEciu, Wykonawca jest i bqdzle odpowiedzialny
wobec Zamawiajqcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia os6b trzecich w plzypadku, gdy bgd4 one wynikai z wad.
plzedmiotu Umowy lub nie dolozenia nalezytej starannoSci ptzez Wykonawc e przy
wykonaniu przedmiotu Umowy.

s 8. KARY UMOWNE

1. WyxoNnwcn zaplaci ZaullvLrr4cEMu kary umowne:
a) 0,25 %o wynagrodzenia ulnownego netto za kaldy dzien zwloki w wykonaniu

przedmiotu umowy, je2eh zwloka powstala z ptzyczyn zale2nych od Wyr<oNAWCy,
liczonej od dnia wyznaczonego na zakonczeme przedmiotu umowy do dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 o/o wynagrodzenia Lunownego netto za l<aldy dzien zwloki w wykonanin
zobowtqzan nalolonych na Wvr<oNewc4 w Llmowie w trakcie jej trwania, iiczonych
od daty niedotrzymanego przez WvtcoNa.wcq terminu wyznaczonego przez
ZnvnwtalAcEco w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktycz.r"go *yLonania;

c) 0,25 yo wynagrodzenia umownego netto za l<azdy dzieh zwloki w usuniqciu wad,
liczonej od dnia Wznaczonego terminu na wykonanie usuniEcia wad do dnia
faktycznego odbioru;

d) 10 % wynagtodzema umownego netto ztytulu samego faktu istnienia wad trwalych w
przedmiocie odbiolu;

e) za odst4pienie od umowy z przyczyn zalehnych ocl Wyt<oNAWCy w wysokoS ci I0 o/o

wynagrodzenia umownego netto.
2. Znuawrnr4cv zaplaci WyroNAwcy kary umownc:

a) za zwLokg w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zalehnych od ZavnwrAJAcEGo
w wysokoSci 0,25 Yo wynagrodzema umownego nelto zal<aady dzienzwloki;



b) z tfiulu odstqpienia od umowy z przyczyn zale2nych od ZnvnwrAJACEGo,
wyl4czeniem sytuacji okreslonej w $ 1l ust. I pkt. a - w wysokosci 10
tNynagr o dzeni a umowne go .

3- Strony zgodnie ustalai4 Lewprzypadku kiedy warto66 szkody jak4poniesie
Znlaewe:/:cY z tytulu nienalezytego wykonania lub r-rie wykonania przedmiotu umowy,
przektoczy wartoSi naleznych kar umownych, ZLHanwtAJAcEMU przysluguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do wysoko Sci rueczywiScie poniesionei rrt oiy.4. Wvr<oNewcA tlpowaznia ZnvnwtAJ.tcEco do potr4cenialar umownych zwyplaty za
wykonan4 robotE.

s 9. ODBTOR ROBOT

1. Wvt<oNAWCA powinien umozliwii ZRHaawwACEMU sprawdzenie kazdej roboty, kt6r.a
zanika lub ulega zakryciu. Zadna robota nie moze byc zal<rytalub w inny spos6b uczyniona
niedostqpn qbez zgo dy ZRvawwACEGo.

2' JeZeh ZavnwtnlAcY uzna odbi6r' r'obot zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryc ru za zbpdny,
ma obowiEzek powiadomii o tym Wvt<oNAwcE.

3. WvrcoNAwcA nazqdanie ZevnwtRrAcEco, ma obowi4zek odkrydlr.rb wykona6 otwory
niezbEdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poinforrnow al Zaw1wtai4cnco o

gotowoSci lob6t do odbioru, a nastqpnie na wtasny koszt przywr6cii stan poprzedni.
4. WvKoNAwcA przedstawi dokumenty niezbqdne do clopuszczeniaprzedmiotu umowy do

uzytkowania, m. in. protok6ly i opinie (Sanepicl, Paristwowej StraZy Pozalnej, paristwowej
Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Srodowiska).

5" Materialy i vzqdzenta uLyte przez Wvt<oNawcE powinny odpowiadai warunkom
okreSlonym w ustawie Prawo Br-rdowlane, Projekcie iechnicznym. Na kazde 2qd.anie
Zaltawtar4cEco (osob nadzoluj4cych) Wvr<oNAwcA zobowi4zany jest okazac w stosunku
do wskazanych material6w celtyfikat na znak bezpieczenstwa, deklar.acjq zgoclnoSci lgb
certyfikat zgodnoSci z PN lub aprobatE technicznq.
6. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO pisemnie o zakonczeniu rob6t,
jednocze5nie wystqpi z wnioskiem o powolanie komisii odbiorowej i ustalenie terminu
odbioru.
7, ZAMAWIAJACY powola komisjg odbiorow4 na podstawie zgloszem a WyI(ONAWCy o
zakohczenir"r rob6t w terminie nie dhZszymnizT dni.
8. Przed zgloszeniem do odbioru rob6t Zamawiajqcemu , Wykonawca ma obowi4zek
uzyskai pisernny odbi6r rob6t potwieldzony ptzez uprawnionego pr.zedstawiciela fir:my
Thyssen Krup w zakresie poprawno5ci wykonanych rob6t montazowych, wymiar6w szybu
rtct.

$ 10. ZMTANY W UMOWTE

l. Zakazuje sig zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci ofedy, na
podstawie ktorej dokonano wyboru WvroNewcv, chyba ze koniecznoSi takich zmian
wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moana bylo przewidzre(, w chwili zawarcia umowy lub
zmrany te sq kor:zystne dla Zalaewrar4cEco.

2. Zmiana umowy dokonana z nantszenrem przepisu ust. 1 jest niewazna.
3, Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Llmowy muszq miei formE pisemn4 pod

rygorem niewaznoSci.

Z
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$ 11. ODSTAPIENTE OD UMOWY

1. ZavewrnrACEMU przysluguje prawo do odst4pienia od urnowy, gcly:
a) wyst4pi istotna zmrana okolicznoSci powoduj qca, 2e wyLonunl" umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo priewrdziec wchwili zawarcia urnowy i
Zelteww4cv odst4pil od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomosci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim wypaclku Wyr<oNewcn mole Zqdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytr-rlu wykonania czpsci umowy.
b) Wyr<oNawcn z nrevzasadnionych przyczyn me rozpocz$ plac pomimo wezwania
ZnH,tRwrRlACEco zlohonego na pi6rnie,
c) WvKoNAwcA z nrevzasadnionych przyczyn nie kontynuuje lozpoczqtych prac pomimo
wezwania ZRvRwtalAcEGo zlolonego na piSmie,
d) wvr<oNawcA przerwal realizacjqprac i przerwata trwa d\uzej niz 5 dni.
O Wyr<oNnwcq postawiono w stan likwidacji lub r.rpadloSci.
f) wYKoNAwcA prowadzi loboty niezgodnie z ulnowe i jej zatqcznikami
g) wYKoNAwcA w spos6b ru2qcy narlrsza prr.pi.y IlHp, ppoz. i i''e
2' Wvr<oNAWCY przysluguje prawo odstqpienia od urnowy,-jeaeh Zaurnwral4cv odmawia

bez wskazania tzasadnionej przyczyny odbiolu rob6t lub odmawia podpisania protok6lu
odbioru.
3' Odst4pienie od umowy powinno nast4pii w formie pisemnej i powinno zawiera1

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
4. W wypadku odst4pienia od umowy Wvt<oN,qw cHorazZRwnwrnrACEGo obciqzajq

nastEpuj 4ce obowiqzki szczeg6lowe :

a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia od umowy Wvr<oNRwcn przy udziale
Ze.HaewrnrAcEco sporzqdzi szczegSlowy protok6l inwentaryzacji rob6t wtoku weilug stanl
na dzien odst4pienia,
b) WyKoNnwce zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym ua
koszt tej strony, kt6ra odst4pila od Lrmowy,
c) WvroNawca sporzqdziwykaztych material6w, konstrukcji lub ur-z4dzef, kt6re nie mog4
byd wykorzystane przez Wvt<oNawc4 do rcabzacji innych- rob6t nil objgtych niniejsia
umow% jeheh odst4pienie od umowy nastqpilo zprzyczyr,_niezalehnych od niego.
d) Wvt<oNawca zglosi ZavtnwIar4cEMu wniosek o dokonanie odbior.u rob6t przerwanych
oraz rob6t zabezpieczaiqcych ntezwlocznie po ich wykonaniu,
WvtcoNRwca najpo2niej w telminie 14 dni usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza
pruez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolarnie przeka\e teren buclowy
ZRrrlnwrRl4cEMU.
5. Z.c\4awlAJACY w razie odst4pienia od umowy z pnyczyn, za ktorc Wyr<oNawcA nie
odpowiada, obowi4zany jest do:
a) dokonania odbiolu rob6t przerwanych
b) zaplaty wynagrodz enra za roboty, kt6re zostaly wykonane do clnia odst4pienia,
c)przejgcia od Wyr<oNAwcy terenu budowy.

$ 12. POSTANOWTENTA KONCOWE

1. Spory powstale na tle wykonywania umowy, w przypadku nie rozwiqzania ich w drodze
polnbownej,rozstrzygane bpd4przez s4d wlaSciwy wedlug siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie przepisy I(odeksu
Cywilnego or az P raw a budowlane go.



3' Umowq sporzqdzono w 2 egzemplarzach:I egzemplarz dla WyroNAwcy r I egzemplaru
dla ZavnwrAJAcEGo.

Zalqcznrki:

a) Przedmiar rob6t - zalqcznlk nr I,
b) Specyfikacj a techmczna- zalqczniknr 2,
c) Projekt Techniczny- zalqcznrkw 3,
d) Wytyczne firmy Thyssen Krup- producenta i wykonawcy windy- zalqczniknr 4,
e) Kosztorys oferlowy - zalqcznikm 5.
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