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UMOWA NR : RI.271.3.14,2020

W dniu r w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14'

REGoN: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną przezi Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki _

Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwanądalej ,,Zamawiającym''

a

NIP reprezentowanymlą ptzezi zwanymlą dalej

Wykonawcą,

zostałazawarta umowa o następującej treści:

$1

Przedmiot umowy

1. Zammłiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nanłłą'. ,Rozbudowa

budynku zaplecza boiska w Nowych osinach'' zgodnie z wmaganiami określonymi przez

Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Zapytanie ofęrtowe wtaz Z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integralną część

niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy określony w $ 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje roboty budowlane związane

z rozbudową istniejącego budynku zaplecza boiska sportowego o konstrukcjizram stalowych ze

ścianami osłonowymi i dachęm z pĘt warstwowych zlokalizowanego na działce o nr ewid. 22215 i

Ż2216 w miejscowości Nowe osiny, poprzez wykonanie dodatkowej części magazynowej,

zadaszęnia wtaz z utwardzeniem terenu pełniącym funkcję widowiskową oruz wykonanie

wiatrolupu przv istniojqoyoh drzwiach wajśęiowych oraz wykonanie instalacji ęlęktrycznęj,

polegąjąoe na wykonatriu prac;

a) Zgodnie zZapytaniem Ofertowym,

b) Zgodnie zofertąWykonawcy.



3. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia została wskazana w przedmiarach robót,

wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru

Robót Budowlanych.

4' Ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zap|ecza budowy, kosztów związanych z

zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, kosztów poboru niezbędnych mediów, np. wody i

energii elektrycznej ataz odprowadzenia ścieków, kosztów ogrzewania obiektu w celu

prowadzenia robót w okresie zimowym, koszĘ te Wykonawca będzie rczliczał na podstawie

zainstalowanych na czas budowy podliczników, które powinien zainstalowaó na podstawie

odpowiednichzgód właściwych dostawców mediów i własnym staraniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym w szczególności przepisami Prawa budowlanego, z Polskimi Normami

przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego

obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy

technicznej. Wykonawca zobowiązuje się, że ztealizowanę przez niego roboty będą odpowiadaó

potrzebom, dla których są przewidziane oraz będą obejmowały kaŻdą pracę' która jest konieczna

dla r ealizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oświadcza' że naleĘcie i wystarczająco dla celów realizacji umowy zapoznał się z

opisem technicznym robót budowlanych, w tym ze szczegółową specyfikacją techniczną,

przedmiarami i w tym zakresie nie wnosi żadnych uwag.

7. Zamawiający informuje, iż w trakcie rcalizacji robót budowlanych przez Wykonawcę' uprawnieni

przedstawiciele ,,InicjaĘwy Lokalnej'' będą realizowali prace z zakresu elekĘki.

$2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania robót będących przedmiotem umowy: do 16 listopada 2020 r.

s3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamavłiaj ącego naleĘ

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbiorrr robót, dziennika budowy wfaz z pozwolcnicm na buclowę, protokołem przekazania' w

terminie uzgodnionym przez strony;

2) Zapewnienie na swój koszt Inspektora Nadzoru;

3) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;



4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należrytego wykonania;

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

s4

obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŻry:

1) Przejęcie terenu robót od Zamavłiającego;

2) Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) ,,zestawienia

materiałowego'' wyrobów i matęriałów budowlanych planowanych do wbudowania w

ramach przedmiotowego zadania wraz z dokumentacją potwierdzającą dopuszczenie

materiałów do stosowania (aprobaty, atesĘ, deklaracje' itp.);

3) Zabezpieczenie terenu robóu

4) Wszelkie kwestie dotyczące korzystania z obiektu naleŻry uzgadniaó z użytkownikiem

obiektu;

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 t' w sprawie

dziennika budowy, morrtażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajqcego

dane doĘczqce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowią oznakowaó miejsca budowy poprzez

wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. tozpotządzeniem;

6) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewnienie ochrony

znajdującego się na nim mienia, oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny

i prawidłowośó oznakowania ptzez caĘ czas trwania realizacji robót budowlanych,

zapewnienie w bezpieczny sposób, ciągłośó ruchu drogowego na wszystkich drogach,

chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół teręnu ptzeznaczonego pod budowę,

używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskanie

wszystkich niezbędnych do tego celu uzgodnień i pozwoleń, zapewnienie dostępu

do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy;

7) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,

zabudowań prowizorycznych iwszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego

wykonania robót;

8) W przypadku konieczności zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót (np. zajęcia

chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem robót), opracowania we własnym zakresie i na

własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i

uzgodnienia tych projektów z właśoiwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót

związanyclr z wprowadzęniem czasowej znriany organizacji ruchu oraz jej likwidacjQ, w fYm

właściwe oznakowanię otaz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz

utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów.



9) odpowiedzialność przed odpowiednimi służbami za użrytkowanie dróg publicznych w

związku z rcalizacją niniejszej umowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren

budowy od chwili przejęciaplacu budowy;

10) Wynajęcie, urządzenie i utrzymanie na swój kosŹ terenu pod zaplecze budowy wraz z

oświetleniem i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnienie ochrony znajdującego się na nim

mi en ia or az zapew ni enie warunków bezp ieczeństwa;

l l) Uporządkowanie terenu zaplecza i placu budowy po zakoirczeniu robót;

12) Dokonanie wspólnie z Zamawiającym inwentaryzacji technicznej stanu technicznego terenu

objętego inwestycją w celu stwierdzenia przy odbiorze czy stan ten nie uległ pogorszeniu;

13) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz okazania, na każde żądanie

Zamawiającego, atestów, ceĘfikatów zgodności z polską normą lub europejską (PN-EN)

aprobatą techniczną każdego ulywanego na budowie wyrobu;

14) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

15) Jako wy|warzający odpady _ do ptzestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia21 .04.200lr. Prawo ochrony środowiska

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosowaó z uwzględnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

16) Stosowaó metody pracy pozwalające na odzysk wartościowych materiałów w trakcie

prowadzenia prac. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiaĘ z odzysku

byĘ zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaĘ swoją jakośó i właściwości. Wszystkie

materiaĘ z odzysku, nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własnośó

Zamawiającego. Wykonawca zobo,wiązany jest przekazaó je Zamawiającemu protokołem

zdawczo-odbiorcrym.

l7) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tYm dziennika

budowy i udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

18) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji, zgód,

zg]oszeń, zatvłierdzeil' uzgodnień, opinii, ekspeĘz, zawiadomiei oraz innych pozwoleń

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

l9) Ponoszenie pełnej clrlpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów blrp, oclrronę p'poż i

dtlzÓr mienia na terenie robót, Jak l za wszolkio szkody powstałe w trakcie trwania robót na

terenie przyjętym odZamautiającego lub mającychz;wiązekzprowadzonymi robotami;

20) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;



2l) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ŻŻ) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

pracowników i osób trzecich, powstałe w zutiązku z ptowadzonymi robotami, w tym także

ruchęm pojazdów;

23) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne otaz

wymagane norrny stosowanych materiałów i urządzeit w tym np. wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

24) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu' przed ich zniszczeniem lub uszkodzęniem w trakcie wykonywania robót;

25) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należrytym stanie i

porządku orazw stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

26) Uporządkowanię teręnu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak rÓwnież

terenów sąsiadujących zajętych lub uzytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na

własny koszt odtworuenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektów' fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

27) Kompletowanie w trakcie rcalizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

prawa budowlanego

28) Usunięcię wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzót Zamawiającego w trakcie

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usunięcia;

29) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania lub nienaleĄtego wykonania przedmiotu umowy' którę to szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

30) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub

okolicznościach, które mogą wpĘnąó najakośó robót lub termin zakoirczęnia robót;

3I) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3Ż) Działanie Kierownika budowy (robót) w granicach umocowania określonego w ustawie

Prawo budowlane;

33) Ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za roboĘ, dostawy i usługi,

które Wykonawca wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne;

34) W przypadku montażu jakichkolwiek vządzeń niezbędnych do prawidłowego

funkcjonowania systemu w ramach realizacji niniejszego zamówięnia posiadanie pisemnej

akceptacj I lnspektora Nadzonr,

35) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych ufikowanych w

trakcie realizacji robót, a powstĄch w wyniku ptzejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego.



36) Wykonawca ma obowiązek zawiadomió Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji

natychmiast po ich wykryciu;

37) Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu koniecznośó wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi nabezpieczeństwo budowy w terminie 3

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

38) Wykonawca winien uprzedziÓ pisemnie Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia robót

powstĄm z obowiązków ciązących zarówno na Wykonawcy jak iZamawiającym.

39) Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie wządzei:' naziemnych i

znaków geodezyjnych.

4D)Przekazanie na kaŻde żądanie Zamawiającego wykazu pracowników Wykonawcy, którzy

będą brali lub biorą udział w realizacji robót budowlanych przy wykonywaniu zamówienia

celem weryfikacji udziału w zamówieniu niezgłoszonych przez Wykonawcę

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Ponadto Zamawiający zasttzega sobie

prawo ptzekazania ww. wykazu odpowiednim Inst5rtucjom Państwowym np. ZUS celem

stwierdzenia zgodności przedstawionych ptzez Wykonawcę informacji ze stanem

rzeczywistym.

4l) Przekazanie Zamawiającemu kopii dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o

zakoirczeniu budowy do PINB.

$s

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w $1 niniejszej Umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości z}oĘch bruffo (słownie złotych

.......,...), Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie

ńoĘch.

Ż. Wynagrodzenie ryczakowe' o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z

realizacją ww. robót, w tym ryzyko Wykonawcy z $ułu oszacowania wszelkich kosztów

związanych z realizacją przedmiotu umowy, atakŻe oddziaływania innych czynników mających

lub mogących mieó wpływ na kosĄ wynagrodzenia ryczakowego określonego w ust' l
niniej szego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, Że jestl nie jest* płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT.

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jcdnorazowo na podstawic zatwicrdzoncgo protokołu

odbioru koricowego robót'

5. F'aktut7 za realizację przedmiotu umowy naleĘ wystawió zgodnie z formułą:

Nabywca:
Gmina Mińsk Mazowiecki

Odbiorca:
Utząd Gminy Mińsk Mazowiecki



ul. Chełmońskiego l4

05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP:8Ż22146576

ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowięcki

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w

terminie 2l dni od daĘ otrzymaniaptzezZamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz

z zatvłięrdzonym protokołem odbioru robót.

7. Zanietęrminowe płatnościfaktur, Wykonawca ma prawo na|iczyó odsetki ustawowe.

$6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaj ą, Że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory

końcowe.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowośó do odbioru końcowego nie póŹniej niŻ na dwa dni

robocze przed planowanym terminem odbioru.

3. Podstawą zgjoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne

wykonanie robót,

4. Wraz Zę zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ptzekaŻe Zamawiającemu

dokumentacj ę powykon aw czą zaw ier ającą:

o Dziennik budowy,

. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika

budowy i Inspektora nadzoru,

o oświadczenie kierownika budowy, Że roboty zostĄ wykonane zgodnie z

dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a ptzy zmianach potwierdzenie, Że zmiany

zostaĘ zaakceptowanę przęz autora projektu i inspektora nadzoru,

o ProtokoĘ wymaganych prób,

o kosztolYs powykonawczy (orazkosztorys róznicowy _ na wniosekZamawiającego),

o Inwentaryzację geodezyjną powykonawazązarejestrowanąprzez właściwy PoDGiK,

o dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania oraz zgodnośÓ z

polska normą (ceĘfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.),

o paszpoĘ zamontowanych urządzeń i kaĘ gwarancyjne,

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daĘ zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokononia odbioru końcowego, w

terminię 14 dni od dnia roz1roczęcia tego odbioru,

7, Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z nirriejszej Urnowy, uznaje

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.



8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówió

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terrninie

w y znaczony m pr zez Zamaw i aj ąc e go .

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych ptzy

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oruz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

s7

Zabezpieczenie naleĘtego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, Że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokoŚci l0oń łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w $

5 ust. I, tj zl (słownie: i .....,..../100)

w formie

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

l) 10% wysokości zabezpieczenia _ w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokofu odbioru końcowego i

uznania ptzez Zamawiającego za naleĘcie wykonane;

2) 30%wysokości zabezpieczenia_najpóźniej w 15 dniuodupływuokesurękojmi zawady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy' o którym mowa w

ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miało inną formę niz pieniądz'

wówczas Wykonawca, przed upływem 10 dni od wykonania zamÓwienia iuznania przezZamawiającego

za naIeżycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy, Protokofu odbioru Końcowego).

s8

Kary umowne

L Wykonawca zapłaci Zamavłiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w z,akończ,eniu wYkonania przerlmiotll tlmowy _ w wysokości Cl.59/o

wynagrodzęnia hrull'rr' rrkreśltlncgtl w $ 5 rlst. 2 za każrly dzioń zwłoki (tormin

zakohczenia robót określono w $ 2 ust. 2 niniejszej umowy),



b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -
w wysokości 0,2o^ wynagrodzenia brutto, określonego w $5 ust. I za każdy dzieit

opÓźnienia liczonego od dnia wznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy _ w wysokości

l0% wynagrodzenia brutto, określonego w $ 5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy zptzyczyn leżących po

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzęniabrutto, określonego w $ 5 ust. l,

3. Strony zasttzegają sobie prawo do dochodzęnia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartośó faktycznie poniesionych szkód przektacza wysokośó kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywaÓ ani przenosiÓ na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności

powstaĘch w zw iązku z r ealizacj ą niniej szej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, żę wyraŻa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia zawykonanie przedmiotu umowy.

$e

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przetwał z ptzyczyn |eŻących po stronie Wykonawcy rcalizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni - w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez

Zamawiającego informacji o upływie 10- dniowego terminu przęrw w realizacji umowy;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leĘ w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieó w chwili zawarcia umowy _ odstąpienie od

umowy w tym przypadku może nastąpió w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądaó jedynie

wynagrodzenia naleznego mu Z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny zniniejszą

umową' dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami

Zamawiającego - w tęrminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej

okoliczności.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, j ężelri Zamawiający:

L) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaĘ faktur VAT mimo dodatkowego wezwania _

w tgrminio 1 miesiąca od uptywu terminu zapłaĘ, okrcśloncgo w ninicjszcj umowic;

2J odrrrawi a bęz wskazartia uzasaclllioltej pruyc'Lylly tldbitlru rob(ll' lub ptldpisania prtll.oktlłtl

odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upĘwu terminu na dokonanie przez Zamawiającego

odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokofu odbioru;



3. odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpió w formie pisemnej pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zautieraó uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają

następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieazy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, zktórej to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania ptzez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z ptzyczyn, zaktóre Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daĘ zgŁoszenia, o którym mowa w pkt Ż) powyżej, Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wtaz z

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zptzyczyn, zaktóre Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy

terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oruz do zapłaĘ wynagrodzenia za roboty,

które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową

Zamawiający moŻe wezwaó go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczyó mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wznaczonego terminu Zamavłiający może

od umowy odstąpić, powierzyó poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

s10

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyó, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających Z umowy iobowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

s11

Cz,yn ności kierownika burlowy

l. Wykonawca ustnnn,wio. kierownikn hudowy

I) branŻa konstrukcyjno - budowlana ..

kierowania robotami nr... ...

członków..

..'.. posiadający uprawnienia do

który jest wpisany na listę



2. osoby wymienione w ust. l mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy' co nie stanowi istotnej

zmiany treści umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, Ptry

czym zmiana kierownika budowy wymaga zmiany osoby na inną posiadającą nie gorsze uprawnienia i

wyma ga zgo dy Zamaw iaj ąc e go

$12

Uprawnienia z Ętułu rękojmi za wady

L Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zawady wykonania przedmiotu umowy na okres 36

miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

z. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i ustęrek w

tęrminię 7 dni licząc od daty pisemnego (wiadomością e-mail, listęm lub faksem) powiadomienia

ptzez Zamawiającego. okręs rękojmi zostanie przedłuŻony o czas naprawy.

s13

Zmiana umo\ily

L. Wszęlkię zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy' wymagają aneksu sporządzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

$14

Postanowienia końcowe

l. Wszęlkię sPoł, mogące wyniknąó z t5rtułu niniejszej umowy' będą rozstrzlgane ptzez sąd

właśc iwy m i ej scowo d l a s iedzi by Zamaw iaj ące go.

2. W sprawach nieuregulowanych ninie.jszą umową stosu.je się przepisy ustaw: ustawy zdnia

0'1.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu

cywilnego.

$ ls

L. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w Ęm dwa dla

Zamawiaiącego i jeden dla Wykonawcy.

2. Integralną częśó umowy stanowią załączniki:

1) Zapytanie ofertowe - załącznik nr I,

2) oferta Wykonawcy _ załączniknt 2.

Zamawiający Wykonuwcu




