
Zalqczniknr 3

UMOWA NR

W dniu .....2014 r. w Warszawie pomigdzy Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4 RADNA,
00-341 Warszawa ul. Radna 15 A, wpisan4 do rejestru przedsiqbiorc6w w S4dzie Rejonowym
w Warszawie XII WydziaN Gospodarczy, pod numerem 0000193500, zwan4 w dalszei tresci
Lrmowy "ZAMAWIAJ4CYM",
reprezentowan4 przez:

1. Teresg Konowsk4 - Prezesa Zaru4du
2. Slawomira Pawlika - zastgpcy prezesa zarz4duds. Technicznych

a przedsigbiorc4:
reprezentowanym przez'.

NTr. lr.ITD Nr REGON
zwanym w treSci umowy "WYKONAWCA", w wyniku dokonania ptzez Zttaewttt4cEco
wyboru oferty WvtcoNewcY w przetargu nieograniczonym , toriulu zawarta umowa o
nastgpuj4cej treSci:

$ r. zAKRrrs uMowY

Zarr,tewtnr4cv zleca, a wvt<ox.cwcA przyjmuje do wykonania : ,, Roboty budowlane -
przebudowa czgSci l<orytnrza oraz pomieszczefi gospodarczych w zwiyzku ze zmian4
sposobu u2ytkowania na lokal u2ytkowy, przebudowa schod6w wejSciowy ch wraz z
wykonaniem pochylni dla os6b niepelnosprawnych, przebudowa Smietnik6w i
p omieszczeni a gosp o dar czego, rob oty remontowe towarzyszq ce w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radnej 214 w warszawie,'.

bgd4cym wlasnos ci? zamawraj4cego, zwanego dalej przedmiotem Lunowy.
Szczeg6lowy zakres przedmiotu umowy zostal opisany w przedmiarze robot , projekcie
Technicznym
1. ZavRwtel,{cv o6wiadcza, 2e posiada prawo do dysponowania nier-uchomogcia na cele

budowlane.
2' ZamawiajEcy oSwiadcza , 2e loboty objgte przedmiotow4 Umow4 podlegaj q d,ecyzji

pozwolenia na budowg , przebudowa schod6w oraz budowa pochylni bqdg realizowane
ponadto na podstawie pr'ojektu organizacji ruchu oruz decyzji o zajgcie pasa ruchu
drogowego.

3. WytcoNRwca o6wiadcza,2e zapoznal siq z terenem budowy, Pr.ojektem Technicznym ,
przedmiarem rob6t oruz uznaje je za wystarczaj4c4 podstawg do wykonania
przedmiotu umowy.

4. Wykonawcazobowi4zany jest nrezwLocznie nie po2niejjednak ni|w terminie 3 dni ocl
podpisania umowy do poinformowania Zamawraj4cego o waclach i brakach w zal4czniku
nr 1 i 2 niniejszej umowy, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania sig na takie
blaki lub wady w tych zal4czntkach w przyszloSci.

5. Wykonawca oSwiadcza,2ebEdzie plowadzil roboty silarni pracownik6w wlasnych.



6' Prace musz4 byi wykonane zgodnie z obowiEzuj4cymr przepisami i aktualn4 wiedzq
techniczn4 oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie. Wykonawca oSwiadcza,
2e posiada urniejgtnoSci i wiedzg pozwalaj1c4 na wykonanie przedmiotu Umowy otaz, ze
zobowr4zuje sig do wykonania rob6t zgodme z zasadarni wsp6iczesnej wiedzy techniczlej
, zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t,
zgodnie z przekazanym projektem technicznym, projektem organtzacji ruchu drogowego
oraz nale?yt4 starannoSci4 ,obowi4zujqcymr plzepisarni Prawa Budowlane go oraz innymi
wtraSciwyrni Rozporz4dzeniarni .

I' W zakresie obowi4zujqcych przepis6w materialy dostarczone przez Wykonawcg
i uzywane do wykonania plzedrniotu Umowy powinny byi oznaczone znakiem
bezpieczeristwa. Zamawiajqcy ma prawo 24dac sprawdzenia jakoSci material6w
trZywanych do wykonania prac, jak r6wnie2przedstawienia wynik6w wszelkich baclafi.

8' W przypadku, gdy przedmtar rob6t, Projekt Techniczny nie podaj4 w spos6b szczeg6lowy
technologii wykonywania rob6t lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
Umowy, b4dLtez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu material6w lui urzEdzen,
Wykonawca zobowi4zany jest do kaZdorazowego wczesniejszego uzyskania d.ecyzjr na
piSmie w tym zakresie od Zamawiaj4cego. Zamawraj4cy dopuszcza zastosowanie innych
matelial6w nii. podane w zal4cznikach do Umowy, pod warunkiem zapewnienia
material6w tylko i v',yl4cznie lepszych ni2 okleslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji ptzed wbudowaniem tycli material6w, na Wykonawcy ciyTy obowi4zek
ptzedlohema ZamawiajEcemu stosownych dokurnent6w, uwiarygodniaj4cych te rnateriatry
or az uzy sl<ania zgo dy Z amaw raj Ec e g o na i ch wpro wadzeni e.

9. Wykonawca ma obowr4zel< przedstawi6 Zamawiaj1cemu do pisernnej akceptacji pr6bki ,
wzory, wla5ciwe dokumenty uprawniaj4ce do obrotu na obszalze RP tj. atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci, aprobaty i inne na wszelkie materialy strategiczne uzyte do
tealtzacit zam6wieni a. W szczeg6lno5ci dotyczy to material6w kt6re bgd4 zastosowane do
wykonczen nawierzchni i rob6t wykoficzeniowych tj do izolacjt , wzmocnienia
nawielzchni, dylacji, masy klej4ce, do fugowania, plytki cerarniczne, kostka nawierzchni ,
balustrady, farby lakiery, itd. Wykonawc a bqdzte m6gl zastosowai te rnaterialy tylko i
v,ryl4cznie po pi s emnej akceptacj i Zamawiaj 4ce go .

10. wykonawca ma obowi4zek zmrnir:nalizowai uci4zliwosci wynikaj4ce z
rob6t w zamieszkalvm budynku.

II. Szczegolowy zakres rob6t przedstawiaj4, stanowi4ce integr-aln4 czESi umowy
dokumenty:
a) Projekt Techniczny
b) Przedmiar rob6t
c) Kosztorys ofertowy
d) Projekt Organrzacji Ruchu

prowadzenia

nastgpuj4ce

$ 2. TERMINY REALIZLCJT UMOWY

1. Strony ustalaj4 terminy rcalizacjr przedmiotu umowy:
a) rozpoczQcle realizacji przedmiotu umowy: (do 7 dni po podpisaniu umowy) po

uprawomocnieniu siE zgloszenia r.ob6t
b) zal<onczenie rcalizacji przedmiotu umowy:

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie terminu, o kt6rym mowa w ust.1 pkt b,
strony uznaj4 zakonczenie przez WvroNRwcq rob6t budowlanych oraz podpisanie przez
obie strony protokolu odbioru kofcowego r.ob6t.
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WvrcoNRwcv z tytulu niekorzystnych warunk6w atmosferycznych nie przysluguje prawo
prze dluleni a terminu r ealizacji ro b 6t.
ZnrraawtRr4cv nie ma obowi4zkn przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
jezeh Wvt<oNawcA w ci4gu 7 dnt przed mo2liwoSci4 zaistnienia takich okolicznoSci nie
ptzedlo?y ZRvRwterAcEMU wriosku o przedlvlenie terminu wrazzuzasadnieniem,
ZRHaewr,ql.{cY w ci4gu 7 dni od daty zloZenia wniosku przezWyr<oNewc! zdecyduje,
czy I o ile przedluLy termin wykonania przedmiotu umowy.

$ 3. WYNAGIIODZENTE

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedrniotu umowy ustala sig na podstawie

:*:o'-::):::::::*:::::.::1:-::::'::" :i'/,:Jfftru,,o)

3' Strony ustalaj4, 2e za wykonanie przedmiotu zam6wienia ZllwnwlAJ4cy zaplaci
wynaglodzenie na podstawie cen jednostkowych ujgtych w poszczeg6lnych pozyijach
kosztorysu ofertowego oraz iloSci lzeczywiScie wykonanych i odebranych rob6t
ustalonych na podstawie obmiaru z zastrze1ereiern $ 3 ust. 1.

4. PodstawE do wystawienia faktury stanowi zal1czony do niej olyginal protokolu odbior.u
rob6t potwierdzony przez upowaZnionych przedstawicieli stlon. Zax,rawrar4cy moze
odm6wii podpisania protokolu do czasu nsunigcia stwieldzonych wad wykonanych
rob6t.

5. Wynikle w toku rcalizacji zam6wienia roboty dodatkowe lub zamienne mog4 byi
wykonywale przez tylko i wyl4cznie na osobne zam6wieni e Zamawiaj4""go nu
podstawie protok6lu koniecznosci tych rob6t zaal<ceptowaneg o przez
ZAMAWIA.IACEGO. Roboty te bgd4 rozhczane na podstawie cen jednostkowych lub
czynnik6w cenotw6rczych tj. : R, KP, Z,KZ nie wiEkszych niz stosowane w kosztorysie
o feltowym stan o wi 4cym zal4cznik do nini ej s zej urn o wy.

Za roboty dodatkowe strony tznaj4 roboty, kt6rych wykonanie stalo sig konieczne na
skutek sytuacji, kt6rych nie mozna bylo wczesniej przewidziec oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych zam6wienia dodatkowego nie mozna oddzielii ocl
wykonania przedmiotu umowy
Protok6l odbioru koficowego lob6t zostanie spisany w oparciu o sporz Edzony na
podstawie obmiaru kosztorys powykonawczy lub zamienny w przypadku, gcly iloSci
rzeczywtScie wykonanych rob6t ule gly zmiani e.

WvrcoNawcv nie przysluguje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jesli zmiana
ta wynikalaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

ZnvnwtRl4cv nie dokona zaplaty wynagrodzeniazaroboty dodatkowe lub zamielne
wykonane znarvszeniem $ 3 ust. 5,6. WvtcoNnwca poniesie wszystkie konsekwencje
finansowe i prawne wykonania tych rob6t bez zgody ZeiraawrnL,{cEco.

10. Wynagrodzenie za wykonane loboty bgdzie platne w telminie 30 dni roboczych od claty
dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
WYI(ONAWCY wskazany na fakturze.

I 1. wvt<oNawcR wystawi faktr-rr'g vAT wskazui4c odbiorca ushrgi:
Sp6ldzielnia Micszkaniorva Radna
00-341 Warszawa, ul. ltadna 15 A

NIP: 525-00-12-455
Miejscem dorgczenia (przeslania) faktr-rry jest siedziba Sp6ldzielni Mieszkaniowej
,,Radna", ul. Radna 15 A,00-341 Warszawa.
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12. Zamawiaj4cy dopuszcza wystawienie fakturl, plzejSciowej tylko za gotowe wykonane
elementy rob6t , na podstawie plotok6lu odbioru i kosztorysu powykonawczego
sporz4dzonego w oparciu o zatwrerdzony przez Zamawtaj4cego obmiar rob6t.
Faktula za rcboty moze by6 wystawiona tylko i wyl4cznte po zatwierdzeniu przez
Zamawtaj4cego protok6lu odbiolu oraz zweryfikowaniu kosztorysu
powykonawczego.

s 4. oBowrLzr<r sTRoN

1. ZluawtAJ4cy zobowi4zany jest do:
a) przekazania terenu budowy w terminie do 7 clni ocl claty podpisania umowy;
b) finansowania przedmiotu umowy;
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
d) odbiolu rob6t zanikaj4cych, czgsciowych i ostatecznego plzedmiot1r umowy;

2. WyxoNAwcA zobowi4zany jest clo:
a) plotokolarnego przejgcia terenu budowy;
b) zgtoszeniarozpoczgcia rob6t do wlaSciwego PINB wraz z niezbgdnymi zal4cznil<amt

tj' uprawnienia budowlane osoby kieruj4cej robotami, potwierdzenre ptzynaleznoSci
do Izby In2ynier6w, potwieldzenie oplacenia skladek czlonkowskich jw. itd., itp.

c) zabezpreczenia terenu budowy z zachowaniem najwyaszej staranno6ci i z
uwzglgdnieniem specyfiki plzedmiotu umowy onz jego przeznaczenia;

d) ubezpieczenia budowy i rob6t z tytult szk6c1, kt6re mogq zaistniec w zwt4zl<u ze
zdarzeniarni losowymi, odpowiedzialno Sci cywilnej olaz nastgpstw nieszczgsliwych
wypadk6w, dotycz4cych placownik6w i os6b trzecich, kt6re to wypadki mog?
p o wstai w zw i1zku z pr ow adzonymi ro b otarn i budo wl anyrni ;

e) przestrzegania na terenie budowy i terenie przylegiyrn plzepis6w BHP i ppo1;
f) zawiadomi enia ZnvxwlAJAcEGo o wadach i blakach w przedmi arze robot, projekcie

Technicznym, Projekcie Ruchu Drogowego jak r6wnie2 o wykonaniu rob6t
zanil<aj qcych lub ule gaj 4cych zakryciu ;

g) wyst4pienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zgody na zajEcie pasa
ntchu drogowego w celu plowadzenia lob6t do wlaSciwego Zaruqdu DL6g lub
Zarzqdu Teren6w Publicznych .

h) pokrycia koszt6w zajgcia pasa dlogowego olaz kary w sytuacji przekroczenia terminn
tego zajgcia zdeklarowanego we wnioskach o zajqcie pasa zloaonych przez
Wykonawc9 do instytucji wymienionych w paragrafie 4 ustEp 2 Trtera g) . I(oszty
zasadntcze z,ajEcia pasa uchu okreslone w zdeklarowanym terminie we wnioskach
ponosi Zamawrajqcy.

i) dbania o nalezyty stan i porz4dek na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy,
ci4gach komunikacyjnych (klatkach schodowych, windach itd.), prowadzeliu rob6t i
dowozu rnaterial6w na plac budowy nie powoduj4cy zabludzeniateren6w s4siednich i
ci4g6w komunikacyj nych or az zagr ohenia b ezpieczef stwa o s 6b po stronnych;

j) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przekazanym kosztorysem Slepym,
specyfikacj4 rob6t, specyhkacj 4 techntcznq, zasadami sztuki budowlanej,
obowi4zuj4cymi przepisami prawa, nolmami i warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t w budownictwie;

k) pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestnictwa w
czynnosciach odbiolu i zapewnienia usuniqcia stwier.dzonych wad;

l) uporz4dkowania terenu budowy oraz terenu przyleglego, wszelkich ci4g6w
konrunikacyjnych i doplowadzenra go po zakohczeniu rob6t do stanu nie gorszego od
pierwotnego, najp62niej do dnia odbior



m)

n)

o.)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

ponoszenie pelnej odpowiedzialno6ci za szkody powstale na ter-enie objgtym
nazasadach og6lnych, od chwili przekazania miejsca rob6t,
ntezwloczne informowanie Zamawtaj4cego o zaistnialych na terenie
kontrolach i wypadkach,
wykonawcabez dodatkowego wynagrodzenia zobowtEzany jest w toku reahzacjt
przednriotu Umowy, w plzypadl<u zniszczenia lub uszkodzenia wzydzefi badL ich
czESci stanowi4cych wlasnoS c Zamawraj4cego, do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu pielwotnego,
zagwarantowanie stalej obecnoSci osoby zapewniaj4cej nadz6r techniczny
nad lealizowanym zadaniem, nadz6r nad personelem w zakresie porz4dku i
dyscypliny pracy (g 5 r"rst.1 Umowy),
przygotowanie placu budowy, wykonanego plzedmiotu zarn6wienia
i wyrnaganych dokurnent6w l4cznte z dokumentacj4 powykonawcz4 do dokonania
odbioru przez Zantawtaj4cego (atesty, aprobaty, celtyflhaty, deklaracje zgodnoSci
itd.),
zapewnienie sprzgtu oraz ntaterial6w spelniaj4cych wymagania norm technicznych,
aplobat, atest6w, certyfikat6w, deklaracji zgodnoSci w pierwszym gatunku, zgoclnych
z wymaganrami Zamawiaj4cego, prodr.rkcji polskiej lub kraj6w Unii Europejskiej,
utrzymanie porz4dku na terenie objgtym pracami w czasie ich lealizacji oraz
ponoszenie koszt6w wywozu odpad6w,
niezwloczne informowanie, pisemnie, Zamawiaj4cego o zaistnialych przeszkodach
i tr:udnoSciach mog4cych wplyn46 na jakoSi wykonywanych rob6t albo termin
zalcohczenia wykonania renontu. W przypadku niewykonania powy2szego obowi4zku
Wykonawcatraci prawo do podniesienia powyZszego zarzutuwobec Zamawtaj4cego,
pokrycie wszelkich koszt6w powstalych w wyniku ewentualnych uszkodzeri
material6w , element6w wystroju, element6w istniej4cej Slusarki okiennej , vrzqdze{t ,
i innych pozostaj4cych w bezpoSr.ednim s4siedztwie rob6t.
pokrycia koszt6w energii elektrycznej i wody dla cel6w reahzacji umowy; woda na
podstawie odczytu licznik6w, enelgia elektryczna na podstawie ryczaltu okr.eslonego
przezZanawtaj4cego w protokole wprowadzenia na plac budowy
wykonania innych prac i czynnoSci wymienionych w umowie.

s 5. I,RZEDSTAWICIELE STRON

ffi :*il,: 
*1:' *"oo*f.X:J*i""ilu 

;; i;i i,;;;t;;; ; ; ;;"i";;;,,; :':l:-:'::l:
Przedstawiciel em ZAMAWIAJACEGO jest
Przedstawiciel ZAMAWIAJ.{CEGO uplawniony jest do wydawania WyroNnwcy
poleceri zwiqzanych z jako6ci4 i iloSci4 r'ob6t, kt6re s4 niezbqdne do prawicllowcgo oraz
zgodnego z umow4 wykonania jej przedmiotu olaz do egzekwowania zapis6w umowy
oraz wszelkich zapis6w wynikaj4cych z Prawa Budowlanego, Warunk6w Techniczlych
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t, Warunk6w Technicznychjakim powinny oclpowiaclai
budynki i ich usytuowanie , innych przepis6w
o zmianach os6b funkcyjnych strony powiadamiaj4 sig wzajemnie na piSmie.
WvtcoNRwcrr jest zobowi4zany do zapewnienia ZRHaRwralAcEMU oraz wszystkim
osobom ptzez niego upowaznionym, placownikom organ6w nadzoru budowlane go oraz
innyclr uplawnionych instytr,rcji dostgpu do telenu budowy oraz do wszystkich miejsc,
gdzie s4 lub gdzie przewidr-rje sig wykonanie robot zwrqzanych z reahzacjq przedmiotu
umowy

pracami,

budowy

l.

2.
a
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$ 6. ZAI}EZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

l. W celu nalezytego wykonania ulnowy, WYI(ONAV/CA wniesie na rzecz
ZAMAWIAJ,{CEGO plzed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysoko5ci

. zl. u. 5 % kwoty umowy brutto wynikai4cej z $ 3 w jednej z nastgpui4cych
form:

a) pieni4dzu - plzelewem na rachunel< bankowy Zavrnwrar4cEco (konto pKO
BP s. A. xv o/w-wA Nr 86 r0z0 lr56 0000 7202 0007 3742).

b) w przypadku nie wniesienia zabezpieczenia jego war'toS6 okreslona w ppkt a)
zostanie potr4cona zfaktwy kof,cowej zaroboty

2. Kwota powylszato zabezpieczenre ZAMAWIAJ,{CEGO ztyt',iluodmowy wykonania
lub nienaleZytego wykonania plzedmiotu Lunowy, sluZ4ca pokryciu roszczen na
wypadek zniszczef rnienia, koszt6w wykonania rob6t przez innego wykonawc Q oraz
r o szczen z tytulu gwarancj i j ako S cillgkoj mi.

3. Strony postanawiaj 4, 2e 50%o wniesioneg o zabezpieczenia nalelytego wykonalia umowy
zostanie zwr6cone po bezusterkowym odbiorze lob6t a pozostale 50,r/o pozostanie na
koncie Zamawiaiqcego przez okres 36 miesigcy, w kt6r'ym to oklesie mo1ebyi przejgte
na wlasno 5 c zamawiaj4cego przez potr4cenie naleznosci przystruguj 4cych
Zamawiaj4certll wobec Wykonawcy,w szczeg6lnoSci kar umownych i koszt6w
usunigcia wad obci42aj4cych Wykonawc9. Ewenlualna pozostalo66 zostanie zw6cona
Wykonawcy w telminie 21 dni po tym telminie.

4. Strony postanawiaj4, iz odpowiedzialnoSd z tytulu lgkojmi zawady przedmiotu Lrmowy
zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwar.anc.ji.

5.Zutrot wplaconej kwoty zabezpieczenia nie bgdzie clokonany w plzypadku koniecznoSci
poklycia przez ZAMAWIAJACEGO toszczeh do wysokoSci szk6d powstalych zwtny
WYKONAWCY narzecz os6b tr-zecich.

3.

1.

$ 7. GWARANCJA

WvroNnwcn udziela ZairaawtRtAcEMu gwalancji jakoSci na wykonany przedrniot
umowy.
Okres gwarancji ustala sig na 36 rniesigcy ocl daty kofcowego oclbioru rob6t. Bieg
gwarancji rozpoczyna sig w dniu nastgpnym po podpisaniu protokotru koricowego
odbioru rob6t. Rgkojmig ustala sig na 3 rniesi4ce ponad okles gwarancji.

W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancyjnym wacl i ustelek wykonanych r.ob6t
Zarr,tRwtn:a,cv powiadomi WvtcoNAwcq o ich zaistnieniu na piSmie w terminie 7 dni
od daty ich ujawnienia, ustalai4c spos6b i te'min icrr usunigcia.
WvroNRwca zobowi1zany jest do zawiadomi eniaZnytxwrAJ4cEco (Przedstawiciela
wymienionego w $5 ust. 1) o usunigciu wad oraz do L4d,aniawyznaczenia ter.minu
odbiolu zakwestionowanych uplzednio rob6t jako waclliwych. Usr-rnigcie wacl i uster-ek
bqdzie stwierdzone protokolar-nie przez obie strony.
WvKoNRtvca zobowi4zuje sig do terminowego usltlrigcia zaistnialych wad i usterek
zgLo szony ch pr zez Zeva wIRrA,cE G o.
W plzypadku uchylenia sig Wvt<oNAwcy ocl usunigcia wad i usterek r-rjawnionych
okresie gwarancyjnyrn ZavawlAJ4cy bgdzie m6gl powierzyd usunigcie wad i usterek
innemu wykonawcy, a kosztami wykonania rob6t obci4|yc wvrcoNawcq.
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7 . Dochodzenie, w okresie obowi4zywania gwarancji na roboty, praw wynikajqcych z
udzielonych przez producent6w gwarancj i n a wbudowane rnate rialy, obci4za
WvroNnwcq.

8' W okresie gwalancji Wvt<oNewca zobowi4zany jest c1o pisemnego zawiadomienia
Zav,qwral4cEco w terminie 3 dni od ich zaistnienia o:
a) zmianie siedziby lub fir.my WvrcoNLwcv;
b) zmianie os6b reprezentr-rj4cych Wyr(oNA\\/cE;
c) ogloszeniu upadloSci firmy;
d) wszczgciu postgpowania ukladowego, w kt6rym uczestniczy WvtcoNawcn;
e) ogloszer-riu likwidacji firmy Wvr<oNawcv;
D zawieszeniu dzialalnoSci firmy Wyr<oNrrwcy.

9. ZRltRwrnr4cv zwola przedzal<onczentem okrcsu gwarancji, kornisjg odbioru rob6t dla
ustalenia warunk6w odbioru ostatecznego.

10. Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanl,ch r.ob6t zwiqzanychz usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancji wskazanych przezkomisjg w plotokole odbioru
ostatecznego.

1 1' Zaltawtel4cY jest zobowiEzany do dokonania odbioru ostatecznego rob6t w ci4gu 14
dni od powiadomienia go przez WyrcoNnwcq o usunigciu wad.

12. JeZeli w toku czynnoSci kornisji odbioru koncowego i ostatecznego zostan4 stwierdzone
wady, to ZnvawrAJ,tcEMU przyslugui 4 nas tgpr-ri 4ce uplawni enia:
a) jezeli wady nadajq sig do usunigcia, nloze oclm6wi6 odbioru do czasu usunigcia

wad;
b) jezeli wady nie nadaj4 sig do usunigcia ro:

' jezeli nie uniemozliwiajatone uZytkowania przedrniotu oclbiolu zgodnie
zptzeznaczeniem, Zavnwtal{CY moze zastosowa6 kalE, o kt6rej mowa w $ 8
r-rst 1 pkt. d;

' jeheli wady uniernozliwiaj4 uzytkowanie zgodnie zprzeznaczeniem
ZRvawtn"t.\cy mo2e odst4pi6 od umou1, lttb Z4dac wykonania przedmiotu odbiom
po raz drugi.

13. Niezaleznie od ulegulowanzawafiych w $ 7 Umowy, w oklesie obowi4zywania niniejszej
Umowy, po jej rozwiEzaniu lub wygaSnigciu, Wykonawca jest i bgdzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajqcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia os6b trzecich w przypaclku, gdy bqd4 one wynik ac z wad
plzedmiotu Umowy lub nie doloZenia naleLytej starannoSci przez Wykonawc Q ptzy
wykonaniu przedmiotu Umowy.

s 8. KARY UMOWNE

1. Wyt<oNawcl zaplaci Zanrawla;AcEMu kar5, umolvnc:
a) 0,25 Yo wynagtodzenia Lrrlownego netlo za l<azdy dzieh zwloki w wykonaniu

przedrniotu Llmowy, jezeli zwloka powstatn z pruyczyn zaleanych od WyroNAwcy,
liczonej od dnia -vqYzrftczonego na zakohczenie przedmiotu umowy do dnia
faktycznego odbioru;

b) 0,25 Yo wynagrodzenia umownego netto za kaldy dzien zwloki w wykonaniu
zobowrqzari natroZonych na WvroNRwcE w umowie w trakcie jej trwania, liczonych
od daty niedotrzyrnanego przez Wvt<oNtrwcE terminu wyznaczonego przez
Znvnwtet4'cEco w wezwaniu do ich wykonania do daty ichfaktycznego wykonania;

c) 0,25 yo wynagrodzenia umownego netto za kaldy dzief zwloki w usunigciu wad,
liczonej od dnia Wznaazonego tenninu na wykonanie usunigcia wad do dnia
faktycznego odbioru;



d) 10 o/o wynagrodzenia unownego netlo z tytulu samego faktu istnienia wad trwalych w
plzedmiocie odbioru;

e) za odst4pienie od umowy z ptzyczyn zaleLnych od Wyr<oNAWCy w wysokoS ci I0 %
wynagrodzenia urnownego netto.

2, Zluau'ral4cy zaplaci WyroNnwcy kary umownc:
a) zazwhol<Q w odbiorze przedmiotu umowy, zprzyczynzalelnychod ZnvrnwrAJ4cEco

w wysokoSci 0,25 o/o wynagrodzenia urllownego tctto zaI<aZdy dziehzwloki;
b) z tytulu odst4pienia od umowy z przyczyn zalehnych od Ze\a,cwrAJACEGo, z

wyl4czeniem sytuacji okreslonej w $ 11 ust. 1 pkt. a - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.

3. Strony zgodnie ustalaj4, Le w przypadku kiedy wartosi szkody jak4 poniesie
Zavawtn:|cY z tytulu nienaleZytego wykonania lub nie wykonania przedmiotn umowy,
przel<roczy wartoSi naleznych kal umownych, ZtuawIAJAcEMU plzysluguje prawo do
doclrodzenia odszkodowania do wysoko lci rzeczywiScie poniesionej szkody.

4. Wvt<oNnwcA Lrpowaznia Z,qN4,{wtAJ4cEGo do potr4cenia kar umownych zv,ryplaty za
wykonan4 robotq.

s 9. oDBroI{ R.OBOT

1. Wvt<oNAWCA powinien umozliwii Znvawtrr:,\ceMu sprawdzenie kazdej roboty, kt6ra
zanika lub ulega zakryciu. Zaclnalobota nie moZe byc zakrytalub w inny spos6b uczyniona
niedostgpn q bez zgody ZAMAWTAJ,{cEGo.

2. JeLeh ZRvawtn.r4cY LLZna odbi6r lob6t zanikajqcych lub ulegaj4cychzakryciu zazbqdny,
rna obowi4zek powiadomid o tym Wvr<oNewcq.

3. WvTcoNAWCA naZqdanie Zavtawral4cEco, ma obowi4zek oclkryi lub wykonai otwory
niezbgdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poinformowal ZxwtwtAJAcEGo o
gotowoSci rob6t do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywr6cii stan poprzeclni.

4. Wvt<oNAWCA przedstawi dokumenty niezbgdne do clopuszczeniaprzedrniotu umowy do
trZytkowania, m. in. protok6ly i opinie (Sanepid, Pafstwowej Stra?y Po2arnej, Paristwowej
hrspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Slodowiska) i inne wynagane.

5' Matelialy i vzEdzenia uLyte przez Wvt<oNnwcE powinny odpowiada6 warunkom
okleSlonym w ustawie Prawo Budowlane i w kosztolysie Slepym rob6t. Na ka2cle z4danie
ZavawrRl,{cEco (os6b nadzoruj4cych) WvroNAwcA zobowi4zany jest okazal w stosunku
do wskazanych material6w certyfikat na znak bczpicczeristwa, dekl arucjE zgoch-roSci lub
celtyfikat zgodnoSci z PN lub aplobatg techniczn4.
6. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJ,{CEGO pisemnie o zal<ohczeniu rob6t,
jednoczeSnie wyst4pi z wnioskiern o powolanie lcomisji odbiolowej i ustalenie terminu
odbioru.
7. ZAMAWIAJACY powola komisjg odbiorow4 na podstawte zgloszenia WYKONAWCY o
zal<onczeniu lob6t w terrninie nie dlr.rzszvm ni| 7 dni.

s 10. ZMIANY W UMOWIE

L Zal<azttje siE zmian postanowien zawarlej Llmowy w stosunku do treSci ofer.ty, na
podstawie kt6r'ej dokonano wybolu WvtcoNnwcv, chyba ze koniecznoS6 takich zmian
wynika z okolicznoSci, kt6rych nie moLna bylo plzewtdziec w chwili zawarcia umowy lgb
ztmany te s4 kolzystne dla ZRvnww4cEco.

2. Zmtana ulnowy dokonana z naluszeniem plzepisu ust. 1 iest niewazna.



3' Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci Lrmowy mllsz4 miei formg pisemn4 pod
rygorern niewazuoSci.

$ 11. ODSTAPIENTn OD TJMOWY

1. ZRHaRwyrlAcEMU przysluguje prawo do odst4pienia od umowy, gdy:
a) wyst4pi istotna zmiana okolicznoSci powoduj qca, Le wykonanie umowy 1ie lezy w
interesie publicznyrn, czego nie mozna bytro przewidziec w chwili za'warcia urnowy i
Znvawta:4cv odst4pil od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadono5ci o
powy2szych okolicznodciach. W takim wypadku WyrcoNnwca rnoze L4clad jedylie
wynagrodzenia naleznego mu ztytulu wykonania czgsci Lrmowy.
b) Wvt<oNawcR z nteuzasadnionych ptzyczyD uie rozpocz4l prac pomimo wezwania
ZnlaawrRl4cEco zlohonego na piSmie,
c) Wvt<oNnwca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczqtych prac pomimo
wezwani a ZRnaawt ru,q,cEco zloZone go na pi Smre.
d) wvr<oNnwct przerwalrcahzacjg prac i przerwa ta tlwa dluzej niz 5 dni.
e) Wyt<oNRwcg postawiono w stan likwidacji lub upadloSci.
f) WYI(ONAWCA prowadzi roboty niezgoclnie z umow4 i jej zal4cznikami
g) WYKONAWCA w spos6b raz4cy narusza pr.zepisy BHp, ppoZ.
2. wvt<oNnwcy przysluguje pr:awo odst4pienia od urnowy, je2eh ZavawrnL4cv

bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
odbioru.
3. odst4pienie od umowy powinno nast4pii w for.mie pisernnej i powinno

uzasadnienie pod rygorem niewaznoSci takiego oSwiadczenia.
4. W wypadku odst4pienia od unowy WvtcoNnwcEt orazZRvrRwral4cEco obciq2aj4

nastgpuj 4ce obowi4zki szczegolowe:
a) w terminie 14 dni od daty odst4pienia od Lrmowy Wyrouawcn przy udziale
Znvnwtn;AcEco sporz4dzi szczegolowy plotok6t inrventaryzacji rob6t w toku wedlug stanl
na dzief odst4pienia,
b) WvtcoNnwcx zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, kt6ra odst4pila od umowy,
c) WvtcoNRwcn sporz4dziWkaz tych matelial6w, korrstrukcji Iub urzEdzefr, kt6re nie mog4
byi wykolzystane przez Wvr<oNawcQ do rcalizacji innych lob6t nie objgtych niniejsz4
urnow4, jezeli odst4pienie od ulowy nast4pilo z przyczynmezalelnych od 1iego.
d) WvtcoNnwcn zglosi ZRvRwtnr,{cEMU wniosek o dokonanie odbiolu lob6t Drzerwanvch
olaz lob6t zabezpieczaj4cych niezwlocznie po ich wykonaniu,

I lnne
odmawia
protok6lu

zawterac

zaplecza
budowy

e) WvKoNnwc,+ najp62niej wter'minie 14 dni usunie z terenu budowy uzqdzenta
przez niego dostalczone lub wzniesione, uporz4dkuje i protokolalnie przel<a\e teren
ZavawrRr4cEMU.
5. ZatraawtAJAcy w razie odst4pienia od umowy z ptzyczyrj, za kt6re WyroNrrwca. nie
odpowiada, obowi4zany jest do:
a) dokonania odbioru rob6t pr-zerwanych
b) zaplaty wynagrodzeniazaroboty, kt6r'e zostaly wykonane do dnia odst4pienia,
c)przejgcia od WyrcoNAwcy ter.enu budowy.

$ 12. POSTANOWTENTA KONCOWE

1. Spory powstale r-ra tle wykonywania urnowy, w przypadku nie rozwr1zania ich w drodze
polubownej,rozsrrzygane bgd4 przez s4d wlaSciwy wedlug siedziby ZAMAWIAJACEGO.



2. W sprawach nie Llnormowanych w niniejszej umowie majq zastosowanie przepisy I(odeksu
Cywilnego oraz Pr aw a budowlanego.
3. Umowg sporz4dzono w 2 egzemplarzach:l egzemplarz clla Wyt<oNAwcy i I egzemplarz
dla ZevnwrAJAcEGo.

Zal4cznrkr:

a) Przedmial lob6t - zalqcznlkm l,
b) Projekt Techniczny- zal1cznil<m 2,
c) Projekt Organizacji Ruchu- zal4cznil<m 3,
d) Kosztorys ofertowy - zalqcznikm 4.
e) Specyfrkacja Istotnych Warunk6w Zamowrenta

Zanrlwrnrncy WyxoNawcl
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