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UMOWA NR

W dniu ...'. 2014 r. w Warszawie pomiEdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniowq RADNA,
00-341 Warszawa u-l \adna 15 A, wpisan4 do rejestru przedsiqbiot.6* * Sqdzie Rejonowym
w warszawie XII Wydzial Gospodarczy, pod.numerem 0000i93500, zwanqw dalszej tresci
umowy "ZAMAWIAJ4,CYM",
reprezentowanqprzez:

1. Teresq I(onowsk4 - Prezesa Zarzqdu
2. slaworniraPawlika - zastgpcy prezesa zarzqduds. Technicznych

a przedsiqbiorc4:
repre zentowanym pt zez..

NI NIP
zwanymw tresci ,-"* ,;;VroNawc4,,, w #ft:i:[;;;;; o;;:*; io;'o;i;;;;;;;

wyboru oferty WyrcoNewcY w przetargu nieograniczonym , toriulu zawafia umowa o
nastppuj4cej treSci:

s 1. ZAKRES UMOWY

Zavawrar4cv zleca, a wvroN,qwca przyjmuje do wykonania : ,,Remont ci4gu pieszego
wzdlu2 budynku przy ul. Browarnej 6 polegaj4cy na wyburzeniu czgsci tarasu,
wykonaniu pochylni dla os6b niepelnosprawnych ',. 

- -

bqd4cym wlasno sci4 zamawiai qce go, r*u.rego dalej przedmiotem umowy.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy zostal opisany w kosztorysie slepym ,specyfikacji rob6t Projekcie Technicznym
Projektow4ARcHMo Marcin Moldzyriski, projekcie organizacji R .t.r.1' Znvawnr4cv oSwiadcza,2e posiada prawo do dyspo-nowania nieruchomoSciqna cele

budowlane.
2' Zamawiajqcy oSwiadcza , ze roboty objqte przedmiotowE Umowqzostaly zgloszone do

wykonania w Wydziale Budownictwa i Architektury Dzielnicy Srodmieicie w dniu 21
maja2014 r.

a
J.
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wvt<oNRwce oswiadcza, ze zapoznar sip z telene'r budowy, kosztorysem slepym,
specyfikacj4rob6t, Projektem Technicznym - Koncepcj4wykon anEprzezpracowniq
Projektow4ARcHMo Malcin Moldzyf,ski, Projektem organizacji Ruchu oruzuznaje je
za W starczaj 4c4 podstawq do wykonania przedrniotur;-o*y.
Wykonawca zobowrqzany jest niezwlocznie nie po2niejjednak niL w terminie 3 dni od
podpisania umowy do poinformowania Zamawiaj4cego o"wadach i brakachw zaLqcznrku
ry 1 i 2 niniejszej umowy, pod rygorem utraty uplawnienia do powolywania sip na takie
braki lub wady w tych zalqcznrkach w przyszloSci.
Wykonawca oSwiadc'a,2ebgdzie prowad-zlLroboty silami pracownik6w wtrasnych.
Prace musz4 byi wykonane zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami i aktualn4 wiedz4
techniczn4 orazna warunkach okreslonych w ninie.lsie.l Umo."l". WyLonuwca oSwiadcza,
ze posiada umiejEtnoSci i wiedzE pozwalajqc4 na *yLonanie przedmiotu Umowy oraz, Le
zobowi4zuje siq do wykonania rob6t zgodnie z zasadami*rp6l"r.rnej wiedzy technicznej
, zasadami sztuki budowlanej, walunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t,
zgodnie zprzel<azanym kosztor'ysern Slepym, specyfikacl4robOt, projektem oraznale1yta,
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stalannoSciq,obowiqzuj4cymi przepisami Prawa lludowlane go oraz innymi wlaSciwymi
Rozporz4dzeniamt .

7, W zakresie obowiqzuj4cych przepis6w matelialy dostarczone przez WykonawcEi uzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by| o"nu""on" znakiem
bezpieczeflstwa. Zamawrajqcy ma prawo Zqd,a(, sprawdzenia jakosci material6w
uzywanych do wykonanraptac,jak r6wniez przedstawienia wynik6w wszelkich badaf.

8, W przypadku, gdy kosztorys Slepy Projekt Techniczny - Koncepcja b4dZ specyfikacja
rob6t nie podaje w spos6b szczegSlowy technologii wykonywania rob6i lub^wylonania
okreSlonego elementu przedrniotu Umowy, bqd2 tez nie precyzuje dostatecznie iodzaju i
standardu material6w 7ub urzqdzefi, Wykonawca zobo wiqzany- jest do kazdorazowego
wczeSniejszego uzyskania decyzji na pi6mie w tym zakresie od Zamawiajqcego.
Zamawtajqcy dopuszcza zastosowanie innych material6w niz podane w zalqcznircacn ao
Umowy, pod warunkiem zapewnienia material6w tylko i wylqczme lepszych niz
okreSlone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych material6w,
na Wykonawcy ciqzy obowi4zek przedloheniaZanawraj4cemu stosownych dokument6w,
uwiarygodniaj4cych te materialy oraz uzyskania zgody Zamawiajqcego na ich
wprowadzenie.

9' Wykonawca ma obowiqzek przedstawi6 Zamawiajqcemu do pisernnej akceptacji pr6bki ,
wzory' wlaSciwe dokumenty uprawniaj4ce do obrotr,r na obszirze RP tj. atesty, cLrtyhkaty,
deklalacje zgodnoSci, aplobaty i inne na materialy strategi czne 

"u2yte 
d,o rializaij|

zam6wienia.
10, Wykonawca lna obowi4zek zmtnimalizowad uciazliwo5ci

rob6t w zamieszkalym budvnku.
wynikaj4ce z prowadzenta

\1. Szczeg6lowy zakres rob6t przedstawiaj4 stanowiepce integraln4 czqS6 umowy nastgpuj4ce
dokumenty:
a) Kosztorys Slepy
b) Specyfikacja rob6t
c) Plojekt Techniczny - Koncepcja
d) I(osztorys ofertowy
e) Projekt Organizacji Ruchu

1.

$ 2. TERMINY REALTZACJI UMOWY

Strony ustalaj 4 terminy realizacj i pr.zedmiotu umowy:
a) rozpoczgcie reahzacji przedrniotu umowy: (do 7 ctni po podpisaniu umowy)
b) zakonczente realizacji przedmiotu urnowy:
Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie Lerminu, o kt6rym mowa w ust.1 pkt b,
stro ny uznaj q zal<onczenie pr zez WvtcoNewc4 ro b 6t budowl any ch or az p o dp i s ani e pr zez
obie strony protokolu odbioru kofcowego rob6t.
WvrcoNawcY z tytvlu niekorzystnych warunk6w atmosferycznychnie przysluguje prawo
pr zedlllheni a telminu r e ahzacjt rob 6t.
ZRvawtRr,lcv nie ma obowi4zku przedluzenia terminu wykon ania przedmiotu umowy,
jeleh Wvt<oNnwcA w ci4gu 7 dm przed, mozliwoSci4 zaistnienia takich okolicznoSci nie
ptzedlo?y ZniraawtelAcEMu wniosku o przedluLenie terminu wraz zuzasadnieniem.
Zavtawtar,\cY w ci4gu 7 dni od daty zlolenia wniosku przezWyr<oNnwc4 zdecyduje,
czy i o ile przedluzy terrnin wykonania przedmiotu umowy.

5.

2

a
J.

4



1

2.

s 3. WYNAGRODZTi,NIB

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przechniotu umowy ustala siE na podstawie

:*:ot ::):::: 
na kwotE'etto nie wiqksz4 niz .,.......... zl slownie:

....,(kwota brutto)

3

4.

5.

Strony ustalaj4 2e za wykonanie przedmiolu zam6wieni a Znt1wrAJACy zaplaci
wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych u.lgtych w poszczeg6lnych pozycjacl-t
kosztorysu ofertowego otaz iloSci rzeczywtscie wykonanych i od"bruny.ti roUOt
ustalonych na podstawie obmiaru z zastrzezeniern $ 3 ust. 1.
Podstawp do wystawienia faktury stanowi zalqczony do niej oryginal protokolu odbioru
rob6t potwierdzony ptzez upowaznionych przedstawicieli stron. ZRlaawIa;Acy moze
odm6wii podpisania protokolu do czasu usuniEcia stwierdzonych wad wykonanych
rob6t.

Wynikle w toku realizacji zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne mog4 byi
wykonywane przez tylko i v,rylqcznte na osobne zarn6wieni e zamawiaja""go ,ru
podstawie protok6lu koniecznosci tych rob6t zaakceptowaneg o przez
ZAMAWIAJACEGO. Roboty te bgdqrozliczane na podstawie cen jednostkowych lub
czynnik6w cenotw6rczych tj. : R, I(P, Z,KZ nie wiqkszychni| stosowane w kosztorysie
ofertowym stanowi4cym zal4cznik do niniejszej umowy

Za rcboty dodatkowe strony uznajqroboty, kt6rych wykonanie stalo siE konieczne na
skutek sytuacji, kt6rych nie tnozna byLo wczeSniej przewidziec otu, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia cloclatkowego nie mozna oddzielii od
wykonania przedmiotu umowy
Protok6l odbioru kofcowego lob6t zostanie spisany w oparciu o sporzqdzony na
podstawie obmiaru kosztor'ys powykonawczy lub zamienny * pttypudku, gdy iloSci
rzeczywrlcie wykonanych robot ulegly zmianie.
WvtcoNRwcv nie przysluguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny ofer.ty.

Zaltawtar4cv nie dokona zaplaty wynagrodz enia zaroboty dodatkowe lub zamienne
wykonane znauszeniem $ 3 ust. 5,6. Wvr<oNnwcn poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i p'awne wykonania tych rob6t bez zgody zAMAWrAJAcEGo.

10. Wynagrodzenie za wykonane roboty bpdzie plalne w terminie 30 dni roboczych od daty
dorpczenia plawidlowo wystawionej faktuly VAT na rachunek banl<owy
WYKONAWCY wskazany na fakturze.

1 1. wvr<oNawcn wystawi fakturq vAT wskazui4c oclbiorcq usl'gi:
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Radna
00-341 Warszawa, ul. Itadna 15 A

NIP: 525-00-lZ-455
Miejscem dorEczenia (plzeslania) faktury jest siedziba Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Radna", ul. Radna 15 A,00-341 Warszawa.

Zamawiajqcy dopuszcza wystawienie fakturl, plzejSciowej tylko za gotowe wykonane
elementy rob6t , na podstawie protok6lu oclbioru i kosztorysu powykon awczego
sporz4dzonego w oparciu o zatwrcrdzony przez zamawiajqcego obmiaruouot.
Faktura za rcboty mo2e byi wystawiona tylko i wylqcznie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajqcego protok6lu odbioru oraz zwelyfikowaniu kosztorysu
powykonawczego.
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$ 4. OBOWT4ZKT STRON

1. ZanrawrAJ4cy zobowiqzany jest do:
a) przel<azanta terenu budowy w terminie do 7 clni ocl daty podpisania umowy;
b) finansowania przedrniotu runowy;
c) zapewnienia nadzolu inwestorskiego;
d) odbioru lob6t zanikaj4cych, czEsciowych i ostatecznego przedmiotu umowy;

2. WyxoNAwcA zobowi4zany jest do:
a) protokolarnego przejqcia terenu budowy;
b) zgloszenra rozpoczpcia rob6t do wla6ciwego PINB wraz z niezbpdnym t zaLqcznikamt

tj. uprawnienia budowlane osoby kieruj4cej robotami, potwierdzeni" prtynuleznoSci
do Izby InZynier6w, potwierdzenie oplacenia skladek czlonkowskich jw. itd., itp.

c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najv,ryZszej starannoSci i z
uwzglgdnieniem specyfiki przedrniotu umowy otaz jego przeznaczenia;

d) tbezpieczenia budowy i lob6t z tytulu szk6d, kt6re mog4 zaistniei w zwtqzku ze
zdatzeniatni losowymi, odpowiedzialnoSci cywilnej oraz nastEpstw nieszczEsliwych
wypadk6w, dotyczqcych pracownik6w i os6b tzecich, kt6re to wypaaft *tgq
powsta6 w zwi4zku zprowadzonymi robota'ri budowlanymi;

e) przestrzegania na terenie budowy i terenie przyleglym przepis6w BHp i ppoz.;
D zawiadomienia ZavawrarAcEco o wadach i brakach w kosztorysie Slepym,

specyfikacji lob6t, Projekcie Technicznym-l(oncepcji, Projekcie Ruchu Drogowego
jak r6wniez o wykonaniu rob6t zanikajqcych lub ulegaj4cych zakryciu;

g) wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zg.ody na zajpcie pasa
ruchu drogowego w celu prowadzenia rob6t d,o ZarzqduDr6g Miejski.n U. Chmielna
120 oraz do Zaruqdu Teren6w publicznych ul. podwale 23

h) pokrycia koszt6w zajpciapasa drogowego oraz kary w sytuacji przekroczenia terminu
tego zajgcia zdeklarowanego we wniosl<ach o zajgcie pasa zlo2onych przez
Wykonawca do instytucji wymienionych w paragrafie 4 ustgp 2 litera g) . Koszty
zasadnicze zajpcia pasa ruchu okreslone w zdeklarowanym terminie we wnioskach
ponosi Zamawiajqcy.

i) dbania o naleZyty stan i porz4dek na terenie buclowy i terenie przyleglyn do budowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach itd.), prowadzeniu r-ob6t i
dowozu material6w na plac budowy nie powoduj qcy zabrudzenia leren6w s4siednich i
ci4g6w komunikacyj nych or az zagr oLenia bezp ieczef stwa o s6b postronnych;j) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym tosztorysem Slepym,
specyfikacj4 rob6t, specyfikacj4 techniczn4 zasadamt. sztuki budowlanej,
obowi4zuj4cyrni przepisarni prawa, normami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t w budownictwie;

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

D uporz4dkowania terenu br,rdowy oraz lerenu przyleglego, wszelkich ci4g6w
komunikacyjnych i doprowadzenla go po zal<oitczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najp62niej do dnia odbioru koricowego;

m) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szl<ody powstale na terenie objgtym pracarni,
na zasadach og6lnych, od chwili przelcazania miejsca rob6t,

n) ntezwloczne informowanie Zamawrajqcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

o) wykonawcabez dodatkowego wynagrodzenia zobowiqzany jest w toku reayzacji
plzedmiotu Umowy, w przypadl<u zniszczcnia lub uszkodzenta urzqdzen bqdL ich
czqSci stanowi4cych wlasno$c Zamawiajqcego, clo naprawienia ich i doprowadzenia
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t)

do stanu pierwotnego,
zagwarantowanie stalej obecnoSci osoby zapewniajqcej nadz5r techniczny
nad realizowanym zadamem, nadzor nad personelem w zakresie porzQdku i
dyscypliny pracy (g 5 ust.1 Urnowy),
przygotowanie placu budowy, wykonanego przedmiotu zam6wienia
i wymaganych dokument6w lqczme z dokumentacj4 powykonawcz4 do dokonania
odbioru pruez zamawiajqcego (atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodno(ci
itd.),
zapewnienie sprzEtu oraz material6w spelniaj4cych wymagania norm technicznych,
aprobat, atest6w, certyfikat6w, deklaracji zgodno6ci w pierwszym gatunku, zgodnych
z wmagantamt zamawiajqcego, produkcji polskiej lub kraj6w Unii Europejskiej,
utrzymanie porz4dku na terenie objEtym placami w czasie ich realizacii oraz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,
ntezwloczne informowanie, pisemnie, Zamawiaj4cego o zarstnialych przeszkodach
i trudnoSciach mogEcych wplynqd na jakoSi wykonywanych rob6t albo termin
zakonczema wykonania remontu. W przypadku niewykonania powyzszego obowi4zku
Wykonawca tuaci prawo do podniesienia powyLszego zarzutu*obec Zaiawtaj4cego,
pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w wyniku ewentualnych uslkodzeri
rnatefial6w , element6w wystroju, element6w istniej4cej Slusarki okiennej , urzqdzen ,
i innych pozostaj4cych w bezpoSr.ednim s4sieclztwie rob6t.
pokrycia koszt6w energii elektlycznej i wody dla cel6w reahzacjr umowy; woda na
podstawie odczytu licznik6w, enelgia elektryczna na podstawte iyczaltu olireslonego
przez zantawraiqcego w protokole wprowadzenia na plac budowy
wykonania innych prac i czynnoSci wymienionych w umowie.

L

s s. PRZEDSTAWTCTDLE STRON

Przedstawicielem WYKONAWCY jest .,....uprawnienia
budowlane .... przynaleznosd do Izby Irrzynier6w Budownictwa nr.

Przed stawicie I em ZAMAWIAJACEG O j est
Plzedstawiciel ZAMAWIAJACEGO uprawniony jest do wydawania Wyr<oNRwcy
poleceri zwiqzanych z jakoSci4i iloSci4rob6t, kt6re s4niezbEdne do prawidlowego oraz
zgodnego z ulnow4 wykonania jej przedmiotu oraz do egzekwowania zapis6w ,-orry
oraz wszelkich zapis6w wynikajqcych z Prawa Budowlanego, Warunk6w Technicznycl
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Warunk6w Technicznychjakim powinny odpowiadai
budynki i ich usytuowanie , innych przepis6w
o zmianach os6b funkcyjnych strony powiadamiajq siq wzajernnie na piSrnie.
WvroNnwca jest zobowiqzany do zapewnienia ZavawIAJAcEMU oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionyrn, pracownil<orn organ6w nadzonsbudowlanego oraz
innych uprawnionych instytucji dostgpu do terenu budowy oraz do wszystkich iniejsc,
gdzie s4 lub gdzie przewiduje sip wykonanie rob6t zwiqzanych z realizacjqprzedmiotu
umowy

$ 6. ZABEZPTECZENIE NALEZYTEGO WYI(ONANIA UMOWY

l. W celu nalezytego wykonania umowy, WYI(ONAWCA wniesie na rzecz
ZAMAWIAJACEGO przed podpisaniem umowy zabezpteczenie w wysokogci

p)

Ll/

r)

s)

u)

v)

w)

2.
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.:.................21.ti.5%kwotyumowybruttowynikaj4cejz$3wjednejznastqpujQcych
IOrm:

a) pieni4dzu - plzelewerr na lachunek bankowy ZnrraRwtar4cEco (konto pKO
BP s. A. xv o/w-wA Nr 86 1020 Irs6 0000 7202 000i 3742),

b) w przypadku nie wniesienia zabezpteczenia jego wartoSi okreslona w ppkt a)
zostanie potr4cona zfaktwy kofcowej za roboty

2' Kwota potzvylsza to zabezpreczenie ZAMAWIA.I{CEGO z tytulu odmowy wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, sluzqca pokrycil roszczen na
wypadek zniszczen mienia, koszt6w wykonania rob6t przez innego wykonawc e oraz
rc szczeh z tyttrNu gwarancj i j ako ( c i/rqkoj mi.

3' Strony postanawiaj a" 2e 50o/o wniesionego zabezptcczemanale|ytego wykonania umowy
zostanie zwr6cone po bezusterkowym odbiorze rob6t a pozostale 50o/o pozostanie na
koncie Zamawiajqcego przez okles 36 miesipcy, w kt6rym to okresie mokebyi przejEte
na wtasno s c zam awiajqce go pr zez p otr'4ceni e n al ezno s ci przyslu guj 4cych
zamawrajqcemu wobec wykonawcy,w szczeg6lnosci kar umownych i koszt6w
usuniqcia wad obci4Zaj4cych WykonawcE, Ewentualna pozostaloSi zostanie zwr6cona
Wykonawcy w terminie 21 dni po tym terminie.

4. Strony postanawiaj4 iz odpowiedzialnoSi z tytulu rqkojmi zawady pr-zedmiotn umowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

5.Zwtot wplaconej kwoty zabezpieczenia nie bqclzie dokonany w przypadku koniecznoSci
pokrycia ptzez ZAMAWIAJACEGO roszczenclo wysokoSci szkod powstalych zwiny
WYKONAWCY narzecz os6b tr.zecich.

$ 7. GWARANC.TA

Wvr<oNawca udziela ZavRwtalAcEMU gwarancj i j akoSci na wykonany przedmiot
umowy.
Okres gwarancji ustala siE na 36 miesigcy ocl claty koricowego odbioru rob6t. Bieg
gwarancji rczpoczyna sig w dniu nastEpnym po poclpisaniu protokolu kofcowego
odbiorr-r rob6t. REkojmip ustala siq na 3 miesi4ce ponad okres gwarancji.
W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancyjnym wad i usterek *yi.onuny"h rob6t
ZRH'tawtRl,lcv powiadomi WvtcoNAwcq o ich zaistnieniu na piSmie w terminie 7 dni
od daty ich ujawnienia, ustalai4c spos6b i terrnin ich usuniqcia.
Wvr<oNawc,q zobowiqzanyjest do zawiadomi entaZnvtwrAJAcEGo (Przedstawiciela
wymienionego w $5 ust. 1) o usuniEciu wad oraz do zqdamaWznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako waclliwych. Usunipcie wad i usterek
bEdzie stwierdzone plotokolarnie przez obie stror-r1,.
WvKoNRwce zobowiqzuje siE do terminowego LrsulliEcia zaistniatrych wad i usterek
zglo szony ch pr zez Zalraa wta rAcE G o.
W przypadku uchylenia siq WvtcoNAWCy od usuniEcia wad i usterek ujawnionych
okresie gwarancyjnym Znv,twlAJ4cy bpdzie miigl powierzyi usunigcie wad i usterek
innemu wykonawc y, a ko sztaLni wykonani a r.o b 6 t ob crqzy c wvroNawcq.
Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwzrrancji na roboty, praw wynikqqcych z

ndzielonychptzez producent6w gwarancji na u,budowane mateialy, obciq;n- 
-

WvroNnwc4.
W okresie gwarancji WvKoNawce zobowi Ezany jest do pisemnego zawiadomienia
ZRvawrRrACEGo w terminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmianie siedziby lub f,rr-my Wyr<oNRwcy;
b) zmianie os6b reprezentuj4cych WyKoNA\l/cn;

2.

3

A

1.

7.

6.
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c) ogloszeniu upadloSci firmy;
d) wszczgciu postgpowania ukladowego, w kt6r'yrn uczestntczy Wvr<oNawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy WvroNLwcv;
D zawieszentu dzialalno5ci firmy WyrcoNnwcv.

9. Zaivewter4cv zwola przed, zal<oir.czeniern oklcsu gwarancji, komisjq odbior.u rob6t dla
ustalenia warunk6w odbioru ostatecznego.

10. odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwrqzanychz usuniEciem wad
zaistnialych w okresie gwarancji wskazanycltprzezkomisjE w protokole odbioru
ostatecznego.

1 1' ZRNa,qMnl{cY jest zobowi4zany do dokonania odbioru ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiadomienia go przezwvr<oxnwc4 o usuniqciu wad.

12. JeZeli w toku czynnoSci kornisji odbioru koicowcgo i ostatecznego zostan4 stwierdzone
wady, to Zav,qwrAJAcEMU przyslugui 4 nastppuj zpe uprawnienia:
a) jeZeli wady nadaj4 sig do usuniEcia, moLe oclm6wii odbioru do czasu usuniscia

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

' jezeli nie uniemozliwiajEone uzytkowania plzedrniotu odbioru zgodnie
zprzeznaczeniem, Zevnwlar{CY moze zastosowad karq, o kt6rej lnowa w $ 8
ust 1 pkt. d;

' jezeliwady uniemozliwiaj4uzytkowanie zgoclnie z przeznaczeniem
ZRvawtRr,\cY moze odst4pii od umowy lub z4dai wykonania przedmiotu odbioru
po ruz drugi.

13. Niezaleznie od ulegulowan zawartych w $ 7 Umowy, w okresie obowi4zywania niniejszej
Unrowy, po jej tozwrqzaniu lub wygaSniEciu, Wykonawca jest i bpdzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajqcego na zasadach uregulowanych w kodlksie cywilnym za wszelkie
szkody otaz roszczenia os6b trzecich w przypaclku, gdy bEd4 one wynikai z wacJ,
plzedmiotu Urnowy lub nie dolozenia nale2ylej starannoSci przez Wykonawc Q przy
wykonaniu przedrniotu Umowy.

$ 8. KARY UMOWNE

1. WyxoN;rtvcrr zaplaci Zallatryrlr4cEMu kary umowne:
a) 0,25 o/o wynagrodzenia umownego netto za \<aZdy dzien zwloki w wykonaniu

przedmiotu Lllnowy, jeLeh zwloka powstata z przyczyn zalehnych od Wyr<oNAWCy,
liczonej od dnia .vqYznaczonego na zakonczeme przedmiotu umowy clo dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 o/o wynagtodzenia umownego netto za ka2dy dzien zwloki w wykonanin
zobowiqzaf nalozonych na Wvt<oNawcn \,v umowie w trakcie jej trwania, liczonych
od daty niedotrzymanego ptzez WvtcoNawcq terminu *yrnu"ron"go ptzez
ZRHaRwtalAcEGo w wezwaniu do ich wykonania do daty ich faktyczn.go *yLonania;

c) 0,25 yo wynagrodzenia umownego netto za \<aZdy dzien zwloki w usuniqciu wad,
liczonej od dnia Wznaczonego terminu r.ra wykonanie usuniEcia wad do dnia
faktycznego odbioru;

d) l0 o/o wynagrodzenia umownego netto z tytulu samego faktu istnienia wad trwalych w
przedmiocie odbioru;

e) za odst4pienie od umowy z przyczyn zale4nych od Wyr<oNAwcy w wysokoS ct I0 yo
wynagrodzenia umownego netto.

2. Z,qirnawmr4cv zaplaci WyxolAwcy kary urno.rvnc:
a) za zwlol<p w odbiorze przedmiotu Lrrlowy, z ptzyczyn zaleznych od ZnvewtAJACEGo

w wysokoS ci 0,25 %o wynagrodzenia umownego netto zakaady dzie|zwloki;



b) z tytulu odst4pienia od umowy
wylqczeniem sytuacji okreSlonej
wynagrodzenia urnownego,

z ptzyczyn zale2nych od ZatraawrAJACEGo,
w $ 11 ust. 1pkt. a - w wysokoSci 10

$ 11. ODSTAPTENTE OD UMOWY

./,

%

3. Strony zgodnie ustalaj4 Le w przypadku kiedy war.tosi szkody jak4poniesie
ZevewtRl4lcY z tytulu nienalezytego wykonania h,rb nie wyklnania pr.zedmiotu umowy,
ptzel<roczy wartoSi naleznych kar umownych, ZnvnwrAJAcEMU przysluguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do wysoko Sci veczywiScie poniesio".l ,rt iy.4' WvKoNawcA upowaznia ZavawIAJACEGo do potr4cenialar umownych zwyplaty za
wykonan4 robotE.

s 9. ODBIOR ITOIIOT

1. WYKoNAWCA powinien umozliwii ZaHanwrar4cnMu sprawdzenie kazdej roboty, kt6ra
zanika lub ulega zakryciu. Zadnalobota nie moze byc zal<rytalub w inny spos6b uczyniona
niedostqpn qbez zgody ZevrewrnJACEGo.

2. JeLeIi ZRvawtarACY uzna odbi6r rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cychzaktyciuzazbEdny,
ma obowi4zek powiadomi6 o tym WvrcoNAWCE.

3. WvtcoNAwcA nazqdanie ZeNaewt,4.rACEGo, ma otrowiqzek odkryd lub wykonai otwory
niezbEdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poir-rfonnow al ZtwxwtalAcEco o

gotowoSci rob6t do odbioru, a nastqpnie na wlasny koszt przywr-6cii stan poprzedni.
4' WvrcoNAwcA plzedstawi dokumenty niezbgdne clo dopuszc zeniaprzedmiotu umowy do

uzytkowania, m. in. protok6ly i opinie (Sanepicl, Itaristwowej Strahy po?arnej,panstwowej
Inspekcj i Pracy, Inspekcj i Ochrony S ro dowiska).

5' Materialy i wzqdzenia uzyte przez WvtcoNrrwcq powinny odpowiadai warunkom
okreSlonym w ustawie Prawo Budowlane i w kosztorysie slepym rob6t. Na ka2de zq4ame
Z'AMAWIAJ,{CEGO (os6b nadzoruj4cych) WvrcoNAwcA zobowiqz,anv jest okazac w stosunkn
do wskazanych material6w celtyfikat na znak bezpieczenstwa, detlaracjq zgoclnoSci lgb
cer'tyfikat zgodnoSci z PN lub aprobatq techniczn4.
6' WYI(ONAWCA zawiadorni ZAMAWIAJACEGO pisemnie o zakofczeniu rob6t,
jednoczesnie wystqpi z wnioskiem o powolanie komis.li odbiorowej i ustalenie terminu
odbiolu.
7 ' ZAMAWIAJACY powola komisjp odbiorow4 na podstawte zgloszenia WyI(ONAWCy o
zakonczeniu rob6t w terminie nie dluzszvmntZT dni.

s 10. ZMTANY W UMOWTE

1' Zakazuje siq zmian postanowien zawartej Llmowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wybolu Wvt<oNRwcy, chyba ze l<omecznoSi takich zmian
wynika z okoliczno6ci, kt6rych nie lnozna bylo plzervidzie(, w chwili zawarciaumowy lub
zmiany te s4korzystne dla ZevRwral4cEco.

2. Zmiana umowy dokonana z narLrszeniern przepisu ust. 1 jest niewazna.
3' Wszelkie zmrany i uzupelnienia tresci Lunowy -urr4 miei for-mp pisemn4 pod

rygoretn niewaznoSci.

1. przysluguje pr.awo d od umowy, gdy:
a) miana okolicznoSci ,e wykorranie
int , azego nie rnozna idziec w chwili

Llnowy nie lezy w
zawatcia umowy i



Zavawtnr4cv odst4pil od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomoSci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim wypaclku Wyr<oNawcn moze Lqd,a6 jedynie
wynagrodzenia naleznego mu ztyruru wykonania czgsci umowy.
b) WyrcoNRwcR z nieuzasadnionych przyczyn ni" lorpo. zfl prac pomimo wezwania
ZR\4nwr.qlAcEco zlolonego na piSmie,
c) Wvt<oNnwct z nieuzasadnionyclt przyczyn nie kontynuuje rozpoczptych prac pomimo
wezwania ZevewrRlAcEco zlohonego na piSmie,
d) Wvt<oNewct' przerwaL realtzacjqprac i przerwata trwa dLu1ej niz 5 dni.
e) wvrcoNnwc4 postawiono w stan likwidacji lub upadlodci,
D WYKONAWCA prowadzi roboty niezgodnie z urxowe i jej zalqcznikami
g) wYI(oNAwcA w spos6b razqcy narlrsza prr.iiry BHp, ppoz. i inne
2. Wvt<oNAWCY przysluguje prawo odst4pienia od umowy, jezeli ZetrRwrar,lcv odrnawia

bez wskazania uzasadnionej ptzyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protok6lu
odbioru.
3. Odst4pienie od umowy powinno nast4pii w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.
4. W wypadku odst4pienia od umowy Wvt<oNnw cn onz ZavrawrRlAcEco obciqzajq

nastEpuj 4ce obowi4zki szczeg6lowe:
a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia ocl umowy Wyr<oNnwce ptzy udziale
ZnvawrRr4cEco sporzqdzi szczeg6lowy plotok6l inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu
na dzieri odstqpienia,
b) WvKoNawct zabezpieczy przerwane loboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, kt6ra odst4pila od urnowy,
c) Wvt<oNewca sporzEdzi wyI<aztych material6w, konstrukcji lub vzqdzeri, kt6re nie mog4
byi wykorzystane przez Wvt<oNawc4 do rcalizacji innych rob6t nie objEtych niniejsia
umow% ieieli odstqpienie od umowy nast4pilo zptzyczynmezale1nych od niego.
d) Wvt<oNewca zglosi ZnM,qwtalACEMU wniosek o clokonanie odbioru r.ob6t przerwanych
oraz rob6t zabezpieczai4cych niezwlocznie po ich wykonaniu,

e) WvKoNewcA najpolniej wterminie 14 dni usunie z terenu budowy urzqdzerna zaplecza
ptzez niego dostarczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolarnie przeka4e teren budowy
ZRIilewrar4cEMu.
5. Zarr'tawIAJAcY w razie odst4pienia od umowy z przyczyn, za ktbre WyrcoNRwcR nie
odpowiada, obowiqzany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t plzelwanyc
b) zaplaty wynagrodzenrazaroboty, kt6re zostaly wykonane do dnia odst4pienia,
c)przejEcia od Wyr<oNAwcy terenu budowy.

$ 12. POSTANOWIENIA KONCOWE

1' Spory powstale na tle wykonywania umowy, w przypadku nie rozwrqzania ich w drodze
polubownej,tozsrrzygane bEd4plzez s4d wlaSciwy wecltug siedziby ZAMAWIAJACEGO.
2. W sprawach nie Llnorrlowanych w niniejszej urnowie maj4zastosowanie przepisy I(odeksu
Cywilnego olaz Prawa budowlanego.
3' Umowg spolz4dzono w 2 egzernplaruaclt:I egzernplarz dla Wyr<oNAwcy i I egzemplarz
dla ZavawrAJ4cEGo.



Zalqczniki:

a) Przedmiar rob6t - zalqcznrkm I,
b) Specyfikacja rob6t- zaLqczntknr 2,
c) Proj ekt Techniczny-Koncepcj a - zalqcznik nr 3,
d) Projekt Organizacji Ruchu- zalqcznil<m 4,
e) Kosztorys ofertowy -zalqcznlkrtr 5.

D Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zamowiema

Znvrawrnr,tcy WyxoNnwca
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