
Zalqcznikm 3

UMOWA NR

miqdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniowq RADNA,
rejestru plzedsiEbiorc6w w S4dzie Rejonowym
nulnerem 0000193500, zwanqw dalszej tresci

reprezentowanqptzez:
1. Teresp Konowsk4- prezesa Zarzqdu
2. Slawomira Pawlika - zastppcy prezesa zarzqdtds. Technic znych

a przedsiqbiorc4:
reprezentowanym przez..

zwanym w treSci Llmowy "wYKoNAwCA", w wyniku dokonania przez ZnvawtRr4cEco
wyboru oferty Wvt<oNewcY w przetargu nieoglaniczonym , zostala zawafia umowa o
nastEpuj4cej tresci:

$ 1. ZAKRES UMOWY

Zavawtal\cy zleca, a wvt<oNewca plzyjmuje do wykonania : ,,Rcmont ci4gu picszcgo
wzdluL budynku przy ul. Browarnei 4 w Warszawie polegaj4cy na wyburzeniu czpscitarasu, wykonaniu pochylni dla os6b niepelnosp.o*tty"h 

- 
irn, wykonaniu rob6t

ith ,'.

dalej przedmiotem umowy.
al opisany w kosztorysie Slepym , projekcie
Projektow4 ARCHMO Marcin Moldzyriski,
oj ekcie Or gantzacji Ruchu.
o do dysponowania nieruchomoSci4 na cele

z

3

5.

o.

AT.

Zamawiajqcy oSwiadcza , 2e loboty objqte przedrniotow4 Urnow4 podlegaj4 zgloszeniu
do wykonania w Wydziale Budownictwa i Aichitektury Dzielni.y Sroa,niJs.il ,wvroNawce oswiadcza, ze zapoznar siE z terenem budowy, kositorysem slepym,

specyfikacj 4 rob6t, specyhkacj 4 techniczn4 Proj ektem Teclnicznym-wykonan y m przez
Pracownip PlojektowqARCHMO Marcin Molclzyriski, Projektern'orginizacji Ruchu or.az
uznaje je za wystarczaiqc4podstawq do wykonania przeimiotu uro-ornry.
Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie nie poZiiejjednak niz w terminie 3 dni od
podpisania umowy do poinformowania Zamawiajqcegot"waclach i br-akach w zal4czlikn
nr 1 i 2 niniejszej umowy, pod rygolem utraty uprawnienia do powolywania sip na takie
braki lub wady w tych zalqcznrkach w przys zlolci.
Wykonawca oSwiadcza,2ebqdzie prowadzil roboty silami pracownik6w wlasnych.
Prace rnusz4 byi wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami i aktuain q wiedzq
techniczn4 oraz na warunkach okreslonych w niniejsiel umowl". wyLonuwca oSwiaclcza,
ze posiada umiejptnoSci i wiedzE pozwalajqc4 na wykonanie przedmiotu Umowy oraz, ze
zobowiqzuje siq do wykonania lob6t zgodnte z zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru r.ob6t,
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zgodnie zprzekazanym kosztorysem Slepym, specyfikacj4rob6t, projektem oraznalezytq
starannoSci4 ,obowiEzuj4cymi przepisami Prawa Budowlane go' otu) innymi wlaSciwymi
Rozporz4dzeniami .

7' w zakresie obowi4zujqcych przepis6w matelialy dostarczone przez WykonawcEi uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by6 itnu"ron" znakiem
bezpieczehstwa. Zamawiaiqcy ma prawo Zqda(, sprawdzenia jakoSci rnaterial6w
uzywanych do wykonanraptac,jak r6wniez przeclstawienia wynik6w wszelkich badari,8' W przypadku, ely kosztorys Slepy, Projekt Techniczny b4dz specyfikacje rob6t niepodaj4 w spos6b szczegolowy technologii wykonywania rob6i lub wykonania
okreslonego elementu przedmiotu Umowy, bqd| E;nie precyzuje dostatecznie rodzaju i
standardu material6w lub urzqdzefl, wykonawca zobowiqzany jest do
wczesniejszego uzyskania decyzji na pirimie w tym zakresie od
zamawraiqcy dopuszcza zastosowanie innych materiai6w niz podane w
Umowy, pod warunkiem zapewnienia matelial6w tylko i wyl4cznie lepszych niz
okreSlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych material6w,
na Wykonawcy ciqZy obowi4zek przedlolemaZimawiajqcemu stosownych dokument6w,
uwiarygodniaj4cych te materialy otaz uzyskania igoay Zamawiajqcego na ich
wprowadzenie.

9' Wykonawca tna obowiqzek przedstawi6 Zamawiajqcemu do pisemnej akceptacji pr6bki ,wzoty, wlaSciwe dokumenty uprawniaj4ce do obrotu na obszirze RP d. atesty, certyfikaty,
deklaracje zgod_noSci, aprobaty i inne na matelialy strategiczne u|yte-ao reatizaiji
zarn6wienia. w szczeg6lnoSci dotyczy to material6w kt6re bqd4 zastosowane do
wykoriczef nawierzchni tj. do izolacii, wzrnocnienia nawierzchni, iylacji, rnasy klej4ce,
do fugowania, plytki klinkierowe, kostka nawierzchni , balustrady ita. Wykonawc abpdzie
m6gl zastosowai te materialy tylko iwylqcznie po pisemnej akceptacji Zamawiajqce[o.

10' Wykonawca ma obowiqzek zmintmalizov ai uci4zliwoSci *yult u;a. z prowadzenia
rob6t w zamieszl<alvm budynku.

IL Szczegolow zaktes rob6t przedstawiaj4 stanowi4ce integraln4 czES6 umowy nastqpuj4ce
dokumenty:
a) Kosztorys Slepy
b) Specyfikacja rob6t
c) Specyhkacj a techniczna
d) Projekt Techniczny
e) Kosztorys ofer-towy
0 Projekt Organtzacji Ruchu

$ 2. TERMTNY REALTZACJI UMOWY

1, Strony ustalaj4 terminy realizacji pr.zedmiotu umowy:
a) rozpoczpcie teahzacji przedmiotu umowy: (d,o 7 dni po podpisanig urnowy) po

uprawomocnieniu siq zgloszenia rob6t
b) zalconczeme realizacjrprzedmiotu umowy:
Za Wkonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie terminu, o kt6rym mowa w ust.1 pkt b,
strony uznaiqzal<onczenie przez Wvt<oNRwcE rob6t budowlany ch oraz podpisanie przez
obie strony plotokolu odbioru koricowego rob6t.
WvroNnwcv z tytulu niekorzystnych warunkow atmosferycznych nie przysluguje prawo
pr ze dLuLeni a terminu r eahzacir ro b 6t.
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A ZnvnwtarAcv nie ma obowi4zku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,jezeli Wvr<oNnwcA w ci4gu 7 dm przed, mozliwoSci4 zaistnienia takich okolicznoSci nieprzedloZy ZRHanwrRrAcEMU wn wra z z tzasadm eniem,
ZnrranwrRrAcy w ci4gu 7 dni od WyroNawcE zdecyduje,
czy i o ile przedluzy termin wykonania prze

$ 3. WYNAGRODZENTE

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala siq na poclstawie

:*:'l'"::)::::1I'-"::::::::l:-"Ili::, - :iii*J;_*";
Strony ustalaj4 2e za wykonanie przedmiotu zam6wieni a ZtwwrAJACy zaplaci
wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujgtych w poszczeg6lnych pozycjach
kosztorysu ofertowego otaz iloSci rzec: ywiScie wykonanych i odebranych rob6t
ustalonych na podstawie obmiar' z zastrzezeniern $ 3 ust. 1.
Podstawq do wystawienia faktury stanowi zalqczony do niej oryginal protokolr-r oclbioru
rob6t potwierdzony przez upowaznionych przedstawicieli stron. Zair,tawralAcy moze
odm6wi6 podpisania protokolu do czasu usunipcia stwieldzonych wad wykonanych
rob6t.

wynikle w toku realizacji zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne mog4byi
wykonywane przez tylko i wylqcznte na osotne zam6wieni e zamawiaia.go nu
podstawie protok6lutoniecznosci tych rcbot zaakceptowaneg o przez
ZAMAWIAJACEGO' Roboty te bEd4rozhczane na podstawie cen jednostkowych lub
czynnik6w cenotw6rczych tj. : R, I(P, Z,KZ nie wiEi<szychnizstosowane w kosztorysie
o

ie stalo siq konieczne na
iec oraz gdy z przyczyn

technicznych lub gospodarczych zam6wi n re molna oddzielii od
wykonania przedmiotu umowy
Pr'otok61 odbioru kofcowego rob6t zostanie spisany w oparciu o sporz4dzony na
podstawie obmiaru kosztorys powykonawczy lib zamienny w przypadku, gdy ilosci
rzeczy w iici e wyko nanych rob 6 t ul e gly zmiant e.
WvrcoNnwcv nie przysluguje prawo dochodzenia zmrany wynagr.odzenia, jesli zmiana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny ofertv.

ZRvRwrar,l,cv nie dokona zaplaty wynagrodz"niatiroboty dodatkowe lub zamienne
wykonane z naruszeniem $ 3 ust, 5,6. Wvt<oNawca poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i prawre wykonania tych rob6t bez zgody-zAMAwrAJAcEGo.
w
do 

zie pLatne w terminie 30 dni roboczych od daty

W 
faktury VAT na rachunek bankowy

wvtcoNnwcn wystawi fakturE vAT wskazui4c odbiorcq uslugi:
Sp6ldziclnia Micszkaniowa Radna
00-341 Warszawa, ul. ltadna 15 A

NIP: 525-00-12-455
Miej scem dorpczenia (przeslania) faktury j est sieclziba Sp6ldzielni Mieszkani owej
,,Radna", ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawe.
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12' Zanawiajqcy dopuszcza wystawienie faktury przejSciowej tylko za gotowe wykonane
elementy rob6t , na podstawie plotok6lu odbioiu i kositorysu lowykoni*"r"go
sporz4dzonego w oparciu o zatwierdzony przez Zamawnjqcego obmiar rob6t.
Faktura za roboty moze byd wystawioni tylko i wylacznie po zatwierdzeniu przez
Zamawrajqcego protok6lu odbioru oraz zweryfikowaniu kosztorysg
powykonawczego.

$ 4. OBOWT4IZKT STRON

1. ZamalrAJ4cy zobowi4zany jcst do:
a) przel<azania terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;b) hnansowania przedmiotu umowyl
c) zapewnienianadzoru inwestorskiego;
d) odbioru lob6t zanikaj4cych, czqsciowych i ostatecznego przeclmiotu umowy;

2. WyxoNAwcA zobowi4zany jest do:
a) protokolarnego przejEcia terenu budowy;
b) zgloszenia rczpoczpcia lob6t do wlaSciwego PINB wraz z niezbEclnym i zalqcznrkamitj' uprawnienia budowlane osoby kierujEcej robotami, potwierdzeni" prtynule2no6ci

do lzby Inzynier6w , potwierdzenie oplacenia skladek czionkowskich jw. itd., itp.c) zabezpieczenta terenu budowy z zachowaniem najvrryzszej siarannoSci i z
uwz gl E dnieni em sp e cyfiki przedmi otu runo wy or az j e go pr zeznaczenra;

d) ubezpieczenia budowy i rob6t z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistniei w zwrqzl<u ze
zdatzeniani losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej orazistqpstw nieszczpsliwych
wypadk6w, dotyczqcvch pracownik6w i os6b ]rrzecich, kt6ie to wypadki *lgq
p o wstai w zw tqzku z pr ow adzonymi ro b otarn i budowl a'yrni ;e) przestrzegaLria na terenie buclowy i tere'ie przyleglym przepis6w BHp i ppoz.;f) zawiadomienia Zalrlnwtar4cEco o wadach i brakach w kosztoiysie Slepym,
specyfikacji rob6t, Projekcie Technicznyrn-I(oncepcji, Projekcie Ruchu Drogowego
jak r6wniez o wykonaniu rob6t zanrkaiqcych lub ulega.iacycL zakrycin;

g) wyst4pienie z wnioskiem o wyclanie zezwolenia i uiysi.u"i" zg-ody na zajqcie pasa
ruchu drogowego w celu prowadzenia rob6t do ZarzqduDr6g Miejstich ul. Chrniella
120 oraz do zarzqduTeren6w publicznych ul. podware23

lr) pokrycia koszt6w zajgciapasa drogowego oraz kary w sytuacji przelcroczenia terminu
tego za.ipcia zdeklarowanego we wnioskach o zajpcie 

"pasa 
zloaonych przez

Wykonawca do instytucji wymienionych w paragrafi" a 
"stpp 

2 litera g) . I(oszty
zasadmcze zajgcia pasa ruchu okreslone * id.Llu.owanym terminie we wnioskach
ponosi Zamawiajqcy.

i) dbania o nalezyty stan i porzEdek na terenie budowy i terenie przyleglym clo budowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach ltd.;, pto**aclzeniu rob6t i
dowozu material6w na plac budowy nie powoclr-rj qcy zabrudr"niuteren6w s4siednich i
ci4g6w komunikacyj nych or az zagr oleni a b ezpieczefi stwa o s 6b po stronnych;j) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ) przekazanym i<osztorysem Slepyrn,
specyfikacj4 rob6t, specyfikacj4 techniczn% zasadami sztuki buclowlanej,
obowi4zuj4cyrni prze isami prawa, normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbior.u r-ob6t w budownictwie;

k) pisemnego zgloszenia przedrniotu umowy clo odbioru kofcowego, uczestnictwa w
czynnosciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad;l) uporz4dkowania telenu budowy oraz terenu plzyleglego, wszelkich ci4g6w
komunikacyjnych i doprowadzenia go po zakohczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najpo2niej do dnia odbioru kofcoweso:
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1.

m) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szkody powstale na terenie objEtym pracarni,
nazasadach og6lnych, od chwili przekazania miejsca rob6t,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajqcego o zaistnialych na terenie buclowy
kontrolach i wypadkach,

o) wykonawcabez dodatkowego wynagrodzenia zobowiqzany jest w toku realzacjt
przedmiotu Umowy, w przypadl<u znrszczenia lub uszkodienia urzqdzeri b4d2 ich
czESci stanowi4cych wlasnoS c Zamawiajqcego, do naprawienia ich i doprowaclzenia
do stanu pierwotnego,

p) zagwatantowanie stalej obecnoSci osoby zapewniaj4cej nadzbr techniczly
nad realizowanym zadaniem, nadz6r.nad personelem w zakresie porz4dku i
dyscypliny pracy ($ 5 ust.1 Umowy),

q) przygotowanie placu b'dowy, wykonaneg o przedmiotu zamowienia
i wymaganych dokument6w lqczme z dokumentacj[powykonawcz4 clo dokonania
odbioru ptzez Zamawiajqcego (atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgoclloSci
ltd. )-

t) zapewnlente sprzEtu otaz material6w spelniaj4cych wyrnagania nor.m techniczlych,
aprobat, atest6w, certyfikat6w, deklaracji zgodnoSci w pielws zym gatunku, zgoclnych
zV{YmagamamtZamawiaj4cego, produkcji polskiej lub kraj6wUniiEuropejsklej, 

-

s) utr'zymanie porzqdku na terenie objEtym pracami w czasie ich realizacii oraz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,

t) niezwloczne informowanie, pisemnie, Zamawiaj4cego o zaistniatrych przeszkodach
i trudnoSciach mog4cych wplyn46 na jakoSi wykonywanych rob6t- albo terrnin
zakonczenia wykonania remontu . W przypadku niewykonania powyLszego obowi4zku
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyZszego zarzttuwobec Zamawiajqcego,

u) pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w wyniku ewentualnych uszkodzeri
material6w , element6w wystroju, element6w istniej4cej Slusarki okiennej , urzqdzen ,i imych pozostaj4cych w bezpoSrednim sqsiedztwierob6t.

v) pokrycia koszt6w energii elektrycznej i wocly dla cel6w reahzacji umowy; wocla na
podstawie odczytu licznik6w, energia elektlyczna na podstawre iyczaltv okr-e5lolego
przezzamawiaiqcego w protokole wprowaclzenia na plac budowy

w) wykonania i*ych prac i czynnosci wymienionych w umowie.

s s. PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielen, WYKONAWCy jest ......uprawnieniabudowlane .... przynalezno6c do Izby In2ynier6w Budownictwa nr.
Przedstawicie lern ZAMAWIAJATCEGO j est
Przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO uprawniony jest do wydawania WvrcoNaycy
polecef zwiqzanych z jakoSci4i iloSci4rob6t, kt6re s4niezbEdne do prawidlowego oraz
zgodnego z ulnowQ wykonania jej przedmiotu oraz clo egzekwowania zapisow urxowy
oraz wszelkich zapis6w wynikaj4cych z Prawa Buclowlanego, Warunk6w Techlicznycit
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Walunk6w Technicznych jakim powinny oclpowiadai
budynki i ich r-rsytuowanie , innych przepis6w
o zmianach os6b funkcyjnych strony powiadamiaj4 siq wzajemnie na pismie.
WvrcoNnwcn jest zobowiqzany do zapewnienia ZvIwTAJACEMU oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym, pracownikom organ6w nadzoru budowlale go oraz
innych uprawnionych instytucji dostEpu do terenu budowy oraz do wszystkich Li.3r.,
gdzie s4 lub gdzie przewiduje siq wykonanie rob6t zwiqzanych z realizicjqprzedmiotu
umowy

2.
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$ 6. ZABBZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

l ' w celu nalezytego wykonania umowy, wyI(oNAwcA wniesie na tzeczzAMAwIAJACPgg 
. .ptzed, podpisaniem umowy zabezpreczente w wysokosci

i";, 
'zl'ti' 5 % kwotyumowybrutro wynikaj[cej, $ iw jednej z nastqpuj4cycrr

a) pieni4dzu - przelewem na rachunek bankowy ZavawrAJAcEGo (konto pKo
Bp s. A, xv o/w-wA Nr 86 1020 t156 000b 7202 0007 it+21,b) w przyp zenia jego warlosi okresiona w ppkt a)zostanie za roboty2' Kwota powyzsza AWIA.r,{cEGo ztytulu odmowy wykonanialub nienalezytego wykonania przedmiotu .,,rror[r, sluz4ca pokryciu roszczen na

nania rcbot przez innego wykonawc e oraz
1.

eczenia nale?ytego wykonania umowy
6t a pozostale 50o/o pozostanie na

Qcy, w kt6rym to okresie mohe byi przejEte
naleznoSci przystuguj 4cych

eg6lnoSci kar umownych i koszt6w
wentualna pozostaloSi zostanie zwr6cona
nie.

. tytulu rpkojmi zawady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

5'Zwrotwplaconej kwoty zabezpreczenia nie bEdzie clokonany w przypadku koniecznoSci
pokrycia przez ZAMAWIAJACEGO roszcZerrdo wysokoSci szk6d powstalych z winyWYKONAWCY narzecz os6b trzecich.

s 7. GWARANC.TA

wvrcoNawcR udziela Zair,rewrn;ACEMU gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
umowy.
O rniesiEcy od daty rob6t. I3iegI nastqpnym po po oficowegoo Qna3miesi4cep i.

ncyjnym wad i usterek wykonanych rob6t
ich zaistnieniu na piSmie w terminie 7 dni
rmin ich usuniEcia.

omienia Zaunwrar4cEco (przeclstawiciela
or az do 2qdania wy znaczenia terminu

6t jako wadliwych. UsuniEcie wad i usterek
e strony.
ego usunipcia zaistnialych wad i usterek

zglo szony ch pr zez Z eva wnrA cE G o.
od usuniqcia wad i usterek uiawnionvch
zie m6gl powierzyi usuniqcie wad i usterek
a rob6t obciqZyc WvrcoNawc4.

2.
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7. Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na roboty, praw wynikajqcychz
udzielonych przez producent6w gwalancji na wbudowane mate riaty, ibciqza
WvroNnwc4.

8' W okresie gwarancji Wvt<oNnwca zobowi Ezanyjest do pisemnego zawiadomienia
ZevRwrel4cEco w terminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmtanie siedziby lub firmy Wvr<oNawcv;
b) zmiante os6b reprezentujqcych Wvr<ounwcq;
c) ogloszeniu upadloSci f,rrmy;
d) wszczEciu postqpowania ukladowego, w kt6ryrn uczestniczy wvr<oNnwca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy WvrcoNr.wcv;
0 zawieszeniu dzialalnoSci fir.my Wyr<oNewcy.

9. Znvnwrnl4cv zwola przed zakoficzeniem okresu gwarancji, komisjg odbioru rob6t dla
ustalenia warunk6w odbioru ostatecznego.

10' odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiqzanychz usuniqciem wacl
zaistnialych w okresie gwarancji wskazanychprzezkornisjEw protokole odbioru
ostatecznego.

1 1 ' ZRvnwtaldcY jest zobowiqzarry do dokonania odbioru ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiadornienia go przezwvr<oNRwc4 o usuniEciu wad.12' JeLeli w toku czynnoSci kornisji oclbiolu koricor,vego i ostatecznego zostanq stwieldzone
wady, to ZnvnwIAJAcEMU przyslugui 4 nastEpr-ri 4ce'prawnienia:a) jezeli wady nadaj4 siE do usunipcia, mo2e oclm6wii odbioru do czasu usunigcia

wad;
b) jezeli wady nie nadaj4 sip do usunigcia to:

' jezeli nie uniemozliwiajqone uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
zprzeznaczeniem, Zair,tawtRl4cY moze zastosowai karg, o kt6iej mowa w S 

g

ust 1 pkt. d;

' jeheliwady uniemozliwiai4uzytkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem
ZnptawtRrAcY moze odstqpi6 od umowy lub zqdi(,wykonania przedmiotg odbioru
po taz drugi.

13. w okresie obo

T**TJ"'.ii :
plzypadku, gdy bEd4 one wynikac z wad

przedmiotu Umowy lub nie dolozenia nale2ytej starannoSci pir"t Wytonawc e ptzy
wykonaniu przedrniotu Umowy.

g 8. KARY UMOWNE

1. WyxoNawca zaplaci Zllrawrnr4cEMu hary umowne:
a) 0,25 Yo wynagrodzenia umownego netto za l<aady dzien zwloki w wykonaniu

plzedmiottt umowy, jezeli zwloka powstala t prty"r:ryn zaleanych od WyrcoNAWCy,
liczonej od dnia wyznaczonego na zakoiczenie przedmiotu umowy do clnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 Yo wynagtodzenia urnownego netto za kaady dzieh zwloki w wykonanil
zobowtqzari nalo2onych na Wvr<oN,qwcE w umowie w trakcie jej trwania, iiczonychod daty niedotrzymanego przez Wvt<oNawc4 telminu *ytnu"tor-r"go przez
ZRvawtRrAcEGo w wezwaniu do ich wykonania do daty ichfaktyczn"go *yLonania;c) 0,25 yo wynagrodzenia umownego netto za l<azdy dziefi zwloki w usuniqciu wad,
liczonej od dnia wyznaczonego terminu na wykonanie usuniEcia wacl do cllia
faktycznego odbioru;



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

e) za odst4pienie od umowy z przyczyn zaleznych od WyroxAwcy w wysokoS cj l0 %
wynagrodzenia umownego netto.

2. Zatr,twl,rr4cv zaplaci WyxoNAwcy kary umownc:
a) za zwlokp w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleanych od ZnvnwrAJACEco

w wysokoS ci 0,25 Yo wynagrodzenia umowtego netto zakaady dziehzwloki;
b) z tytulv odst4pienia od umowy z przyczyn zaleLnych od ZevrawrAJACECo, z

wyl4czeniern sytuacji okreslonej w $ 11 ust. t plt. a - w wysoko6ci r0 %
wynagrod zerria umownego.

3. Strony zgodnie ustalaiq Le w przypadku kiedy wartosi szkody jak4poniesie
ZavRwtRrltcY z tytulu nienalezytego wykonania lr-rb nie wykonania przedmiotu umowy,
przel<roczy waltoSc naleznych kar umownych, ZnunwIAJ4cEMU przysluguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do wysoko 6ci rueczywiScie poniesllne; sz[oOy.4. Wyt<oNewcA upowaznia Znvawr,a,lAcpco do poirEcenia kar umownych zwyplaty za
wykonan4 robotg.

$ 9. ODBIOR ROTIOT

1. Wvt<oNAWCA powinien umozliwid ZntrawralACEMU sprawdzenieka2d.ej roboty, kt6ra
zanika lub ulega zakryciu. Zadnarobota nie moze by(, zal<rytalub w inny spos6b uczyniona
niedostqpn qbez zgo dy Zarra,qwrnJ4cEco.

2. JeLeli Zavnwtnr4cY uzna odbi6r rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cychzakrycivzazbEdny,
rna obowi4zek powiadomi6 o tyrn Wvr<oNAwcE.

3. Wvt<oNAwcA nazqdanie Zalraaww4cEco, ma obowi4zek odkryd lub wykonai otwory
niezbpdne dla zbadania lob6t, o ile wczesniej nie poinfonnow al Zllwlwtei4crco o
gotowoSci rob6t do odbiolu, a nastEpnie na wlasny koszt przywr6ci6 stan poprzedni.

4' Wvt<oNAWCA przedstawi dokumenty niezbEdne clo dopuszczentaprzedmiotu umowy do
uzytkowania, m, in. protokoly i opinie (Sanepid, Paristwowej Strazy po?arnej,paristwowej
Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochr-ony Srodowiska),

5. Materialy i utzldzenia u274e ptzez Wvt<oNnwc4 powinny odpowiadai walunkom
okreSlonym w ustawie Plawo Budowlane i w kosztorysie Slepym rob6t, Na kazcle zqclanie
ZnvRwtar4cEco (os6b nadzorujqcych) Wvr<oNAWCA zobowiqzany jest okazac w stosunku
do wskazanych material6w certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjE zgodno6ci lub
celtyfikat zgodnoSci z PN lub apr-obatq techniczn4.
6' WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJ,TCEGO pisemnie o zakonczeniu rob6t,
jednoczesnie wyst4pi z wnioskiem o powolanie kornis.li odbior.owej i ustalenie ter.minu
odbioru.
7. ZAMAWIAJACY powola komisjp odbiorow4na podstawie zgloszenia WyI(ONAWCy o
zakonczenru lob6t w terminie nie dluzszym niz 7 dni-

s 10. ZMIANY W UMOWIE

1. Zakaztrje siE zrnian postanowien zawartej Lrnowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru WvtcoNRwcv, chyba ze \<omecznosi takich zn-rian
wynika z okolicznoSci, kt6rych nie mo2na bylo przewldzie(, w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te s4korzystne dla ZavRwrar,\cEco.

2. Zmrana umowy dokonana z naflrszeniern przepisu ust. 1 jest niewazna.



3' Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy musze rniei for-mE piseml4 pod
rygorem niewaZnoSci.

s 11. ODSTAPTENTE OD UMOWY

1, Zel,rewralACEMU przysluguje prawo ilo odst4pienia od urnowy, gdy:
a) wyst4pi istotna zmiana olcoliczno5ci powodr.rj qca, Le wytconanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo priewidziet w chwili zawarcia umowy iZevnwtnl4cv odst4pil od umowy w terminie 30 dni od powziEcia wiadonoSci o
powyzszych okoliczno6ciach. W takim wypadku WyroNnwta m-oLe Lqd,ac jedy'ie
wy'agrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czqsci umowy.
b) WvroNawce z nietzasadnionych ptzyczyn ni. lorpo. zfi prac pomino wezwalia
ZavRwrnl4cEco zlolonego na piSmie,
c) Wvt<oNawcA z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczqtych prac pomimowezwanra piSmie.
d) WvKo i prrrr*uta trwa dlfiejniz 5 dni.e) Wyt<o dacii lub upadloSci.
f) wYKoNAwcA prowadzi roboty niezgodnie , .r-o*4 i jej zalqcznikamig) wYKoNAwcA w spos6b razqcy narusza pti.piry BHp, ppoz. i in'e
2' WvroNnwcY przysluguje prawo odstqrienia od umowy, jeheli Zatrnwrar,lcv odmawia

bez wskazania uzasadnionej ptzyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protok6lu
odbioru.
3' odst4pienie 

. 
od umowy powinno nastqpii w formie pisemnej i powilno zawtetac

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiaclczenia.
4' W wypadku odstqpienia od umowy Wvr<oNew cn oruzZalrawrnr4cEco obciqzaj4

nastEpuj 4ce obowi4zki szczegolow e:
a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia od umowy WyroNawca przy gdziale
ZnHaRwrRlACEGo sporzqdzi szczegolowy protok6l inwentaryzacji rob6t w toku weilug stalu
na dzieh odst4pienia,
b) WvKoNRwcd zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionyln na
koszt tej stlony, kt6ra odstqpila od Lunowy,
c) WvtcoNawca sporz4dziw\<aztych material6w, konstrukcji lub urzqdzeri, kt6re lie mog4byi wykorzystane przez WvtcoNawcE do reahzacji innych robot nie objqtych niniejsZ4
umow4, jeLeli odst4pienie od umowy nastqpilo zprzyczynniezale1nych od niego.
d) WvKoNawcA zglosi Znlr,tnwtar,{cEMu wnioselc o dolconanie odbioru rob6t przerwanlch
or az rcb 6 t zab e ,pie c zai qcych niezwlo czni e p o i ch wyk o n aniu,

e) WvtcoNewcA naip62niej wterminie 14 dni usunil z terenu budowy urzqdzelia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i plotokolarnie przeka4e teren budowy
ZavawrRrACEMU.
5. ZnltnwIAJAcY w razie odst4pienia od umowy z ptzyczyn, za kt6re WytcoNnwcR nie
odpowiada, obowiqzany jest do:
a) dokonania odbior-u rob6t przerwanych
b) zaplaty wynagrodz enia za roboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odst4pienia,
c)przejEcia od Wyr<oNAwcy terenu budowy.

$ 12. POSTANOWIBNTA r(ONCOWE

1. Spory powstale na tle wykonywania umowy , w przypadku nie
p olubownej, r ozstrzy gane b gd4 przez s 4d wlas ciwy wedlug siedziby

rozwrqzania ich w drodze
ZAMAWIAJATCEGO.

IT
th*



2' W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie maj4 zastosowanie przepisy Kodeksg
Cywilnego oraz Prawabudowlaneso.
3' UmowE sporz4dzono w 2 egzelnplarzach:l egzemplarz dla WyrcoNAwcy i I egzemplarz
dla ZnvewrAJAcEGo.

Zalqczniki:

a) Kosztorys Slepy - zalqcznikm l,
b) Specyfikacja rob6t- zalqcznik nr 2,
c) Projekt Techniczny-Koncepcja - zaLqcznik nr 3,
d) Projekt Organrzacji Ruchu- zalqcznlknr 4,
e) Kosztorys ofertowy -zalqcznikw 5.

D Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowrcnia

Zauawrnlacy WyxoN,rwc,t
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