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UMOWA NR : RI.271.3.66.2019

W dniu

r w Minsku Mazowieckim pomi^dzy:

Gmin^ Minsk Mazowiecki z siedzib^ w Minsku Mazowieckim przy ul. Chehnonskiego 14,
REGON; 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowan^ przez: Wojta Gminy Minsk Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwan^ dalej „Zamawiaj^cyni"
a

,z siedzibq w
,NIP

,reprezentowanym/^ przez:

REGON
,

zwanym/^ dalej Wykonawc^,

zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci:

§1
Przedmtot umowy

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazw^:„Remont
dachu na salt gimnastycznejprzy Szkole Podstawowej w Brzdzem",

2. Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje roboty budowlane
zwi^ne z remontem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 20 w
miejscowosci Brzoze, gmina Minsk Mazowiecki, polegaj^ce na wykonaniu prac:
a) Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
b) Zgodnie z Ofert^ Wykonawcy.
§2
Termin wykonania zaniowienia

1. Termin zakoriczenia robot b^d^cych przedmiotem umowy nast^pi nie pozniej niz: do 18.12.2019 r.

§3

Obowi^zki Zamawiaj^cego

Do obowi^kow Zamawiaj^cego naiezy:

1) Wprowadzenie i protokolame przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zapJata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowi^zki Wykonawcy

1. Do obowi^zkow Wykonawcy naleiy:
1) Przej^cie terenu robot od Zamawiaj^cego;
2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Z uwagi na prowadzenie prac w obiekcie szkoly wszelkie kwestie dotycz^ce korzystania z
obiektu nale^ uzgadniac z Dyrektorem szkoly;
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na w^asny koszt;
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadaj^cych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr

156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde z^danie Zamawiaj^cego
certyfikatow zgodnosci z polsk^ norm^ lub aprobat^ techniczn^ kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

6) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, l^cznie z kosztami utylizacji;
7) Jako wytwarzaj^cy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikaj^cych
z nast^puj^cych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbOTiejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi
zmianami),

8) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowi^zuje si^ stosowad z uwzgl^dnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
9) Ponoszenia pebiej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrony p.poz i
dozor mienia na terenie robot,jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyj^tym od Zamawiaj^cego lub maj^cych zwi^zek z prowadzonymi robotami;
10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s^ calkowicie zgodne z umow^ i
odpowiadaj^ potrzebom, dla ktorych s^ przewidziane wedlug umowy;
11) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim,a zwi^nych z wykonaniem przedmiotu umowy;

12) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nast^pstwa nieszcz^^liwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwi^zku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

13) Dostarczanie niezb^dnych dokumentow potwierdzaj^cych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urz^dzen w tym np. wynikow oraz protokolow
badah, sprawozdan i prob dotycz^cych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

14) Dbanie o porz^dek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porz^dku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

15) Uporz^dkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow s^siaduj^cych zaj^tych lub uzytkowanych przez Wykonawc? w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
16) Usuni^cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robdt w terminie nie

dhizszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunifcia;
17) Ponoszenie wyt^cznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody b^dqce nast^pstwem

niewykonania lub nienale^tego wykonania przedmiotu umowy, kt6re to szkody
Wykonawca zobowi^zuje si^ pokryc w pelnej wysokosci;
18) Niezwloczne

infoimowanie

Zamawiajgcego

o

problemach

technicznych

lub

okolicznosciach, ktore mog^ wplyngc na jakosc robot lub termin zakonczenia robot;

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaj^
wynagrodzenie ryczahowe w wysokosci

zlotych brutto {shwnie zhtych

/ Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
zlotych.

2.

Wynagrodzenie ryczahowe, o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z
realizacj^ ww. robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiqzanych z realizacj^ przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikdw maj^cych
lub mog^cych miec wplyw na koszty wynagrodzenia ryczahowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest* platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

4.

Rozliczenie pomi^dzy Stronami nastqpi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego protokolu
odbioru kohcowego robot.

5.

Faktury za realizacj^ przedmiotu mowy nalezy wystawic zgodnie z formal^:

Nabywca;
Gmina Minsk Mazowiecki
Ul. Chelmonskiego 14

6.

Odbiorca:
Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Brzozem

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Szkolna 20

NIP: 8222146576

05-300 Minsk Mazowiecki

Platnosci b?d^ dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawc^ rachunek bankowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury wraz

z zatwierdzonym protokolem odbioru robot.
7. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczyc odsetki ustawowe.

§6
Odblory

1.

Strony zgodnie postanawiaj^ ze b^d^ stosowane nast^puj^ce rodzaje odbiorow robot: odbiory
koncowe.

2.

Wykonawca zglosi Zamawiaj^cemu gotowosc do odbioru koncowego nie pozniej niz na dwa dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

3.

Podstaw^ zgloszenia przez Wykonawcf gotowo^ci do odbioru koncowego, b^dzie faktyczne
wykonanie robot,

4. Zamawiaj^cy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osi^gni^ciu gotowosci do odbioru koncowego.

5.

Zamawiajgcy zobowi^zany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpocz^cia tego odbioru.

6.

Za dat§ wykonania przez Wykonawcf zobowi^nia wynikaj^cego z niniejszej Umowy, uznaje
si^ dat^ odbioru, stwierdzon^ w protokole odbioru koncowego.

7.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiaj^cy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuni^cia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie
wyznaczonym przez ZamawiaJ^cego.

8.

W razie nie usuni^cia w ustalonym terminie przez Wykonawc? wad i usterek stwierdzonych pr^
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl^dzie gwarancyjnym, Zamawiaj^cy
jest upowaimiony do ich usuni^cia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. ZamawiaJ^cy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kary umowne:
a) Za zwlok^ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 za kaaiy dzieh zwJoki (termin
zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opoznienie w usuni^ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r^kojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni^cie wad,

c) Za odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

2. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po
stronie Zamawiaj^cego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
3. Strony zastrzegaj^ sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
wartosc faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosc kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwi^u z realizacj^ niniejszej umowy.

5. Wykonawca o^wiadcza, ze wyraza zgod^ na potr^cenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§9

Umowne prawo odst^pienia od umowy

1. Zamawiaj^cemu przystuguje prawo odst^pienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy realizacj? przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni - w terminie 7 dni od dnia powzi^cia przez
Zamawiaj^cego informacji o uptywie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
2) Wyst^pi istotna zmiana okolicznosci powoduj^ca, ze wykonanie umowy nie lety w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy - odst^pienie od
umowy w tym przypadku moze nast^pic w terminie 10 dni od powzi^cia wiadomoki o

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z^dac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz^sci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz^ umow^ w sposob niezgodny zniniejsz^
umow^, dokumentacj^

projektow^,

specyfikacjami

technicznymi

lub wskazaniami

Zamawiaj^cego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiaj^cego danej
okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odst^pienia od umowy,jezeli Zamawiaj^cy:

1) Nie wywi^uje si? z obowi^zku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania -

w terminie 1 miesi^ca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie;
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokohi
odbioru - w terminie 1 miesi^ca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiaj^cego
odbioru rob6t lub od dnia odmowy Zamawiaj^cego podpisania protokohi odbioru;

3. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nast^pic w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
4. W wypadku odst^pienia od umowy przez Wykonawc? lub Zamawiaj^cego, strony obci^zaj^
nast^puj^ce obowi^zki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nast^pilo odst^pienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiaj^cego odbioru robot przerwanych, jezeli
odst^pienie od umowy nast^pilo z przyczyn,za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiaj^cego sporz^dzi szczegoiowy protokol inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstqpienia; protokoJ
inwentaryzacji robot w toku stanowic b?dzie podstaw? do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawc?,

4) Zamawiaj^cy w razie odst^pienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowi^zany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przej?cia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odst^pienia oraz do zapiaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odst^pienia.

5. Jezeli Wykonawca b?dzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumow^
Zamawiaj^cy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyc mu'w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiaj^cy moze
od umowy odst^pic, powierzyc poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyd, zgodnie z ofert^ Wykonawcy, wykonanie cz?^ci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaj^ oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowi^kow

wynikajqcych z umowy i obowi^ujqcych

przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
§11

Uprawnienia z tytulu r?kojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu r^kojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36
miesi^cy od dnia podpisania(bez uwag) protokohi odbioru koncowego.

2. W okresie r^kojmi Wykonawca zobowi^zuje si^ do bezplatnego usuni^cia wad i usterek w
terminie 7 dni licz^c od daty pisemnego (listem, e-mail lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiaj^cego. Okres r^kojmi zostanie przedhizony o czas naprawy.

§12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaj^ aneksu sporz^dzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
Postanowienia koncowe

1.

Wszelkie spory, mog^ce wynikn^c z tytulu niniejszej umowy, b^d^ rozstrzygane przez s^d
wlakiwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj^cego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si^ przepisy ustaw: ustawy zdnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 14

1. Umow^ sporz^dzono w

trzech jednobrzmi^cych

egzemplarzach

w tym

Zamawiaj^cego i jeden dla Wykonawcy.

2. Integraln^ cz^sc umowy stanowi^ zal^czniki:

1) Zapytanie ofertowe - zat^cznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy - zal^cznik nr 2.

Zamawiaj^cy

Wykonawca

dwa dla

