
RO.032......2020.RU

UMOWA NR : RI.271.3.55.2020

W dniu ... r w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

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

REGoN: 'll1r582747, NIP: 8222l46576, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki _

Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwaną dalej ,,Zamałviającym''

a

i...........' z siedzibą w .....
reprezentowanym/ą ptzezi

REGON

zwanymlą dalejNIP

Wykonawcą,

została zawafta umowa o następuj ącej treści:

$1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: ,Rozbudowa

budynku zaplecza boiską w Nowych osinach" zgodnie z wmaganiami określonymi ptzez

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

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integra|ną częśó

niniejszej umowy.

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

z rozbudową istniejącego budynku zap|ecza boiska sportowego o konstrukcj i z ram stalowych ze

ścianami osłonowymi i dachem z pĄrt warstwowych zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2Ż215 i

22216 w miejscowości Nowe osiny, poprzez wykonanie dodatkowej części magazynowej'

zadaszęnia utwardzonego terenu pełniącym funkcje widowiskową oraz wykonanie wiatrołapu

przy istniejących drzwiach wejściowych, polegające na wykonaniu 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. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza

budowy, kosztów rwiązanych z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu, kosztów poboru

niezbędnych mediów, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków, kosztów

ogrzewania obiektu w celu prowadzenia robót w okresie zimowym' koszty te Wykonawca będzie

roz|iczał na podstawie zainstalowanych na czas budowy podliczników, które powinien

zainstalowaó na podstawie odpowiednich zgód 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 zrea|izowane ptzez niego roboty będą odpowiadaó

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

dla r ealizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oświadcza, Że naleĘcie i wystarczająco dla celów rcalizacji umowy zapoznał się z

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

przedmiarami i w Ęm zakresie nie wnosi Żadnych uwag.

'7. Zamawiający informuje, iż w trakcie rea|izacji robót budowlanych przez Wykonawcę' uprawnieni

przedstawiciele ,'Inicjatywy Lokalnej'' będą realizowali prace zzakcesl elekĘki.

$2

Termin wykonania zamówienia

l. Termin wykonania rohót hęrlących przerlmiotem umowy: do 3l grudnia 2020 r.

$3

obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę, protokołem przekazania w

terminie uzgodnionym przeŻ strony;

2) Zapewnienie na swój kosa Inspektora Nadzoru;



3)

4)

s)

Wprowadzenie i protokolarne ptzekazanie Wykonawcy terenu robót;

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleĄrtego wykonania;

Terminowa zapłata wynagrodzenia zawykonane i odebrane prace.

s4

obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy naleĘ:

l) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

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

materiałowego'' wyrobów i materiałów budowlanych planowanych do wbudowania w

ramach przedmiotowego zadania wtaz z dokumentacją potwierdzającą dopuszczenie

materiałów do stosowania (aprobaty, atesĘ, deklaracje, Ę.);
3) Zabezpieczenie terenu robót;

4) Wszelkie kwestie doĘczące korzystania z obiektu naleĘ uzgadniać z użytkownikiem

obiektu;

5) Zgodnie z Rozpotządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 t. w sprowie

dzienniką budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajqcego

dane dotyczqce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oznakowaó miejsca budowy poprzez

wystawienie Tablicy informacyjnej oruzogłoszenia zgodnego z ww. rozpotządzeniem;

6) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na

Zamawiającego' a wynikających z warunków technicznych, Decyzji poarolenia na budowę

nt 1290/2019 z dnia 10 grudnia Ż0119 r, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów

formalno - prawnych stanowiących zaŁącznik do projektów budowlanych i ptzekazywanych

przez Zamawiaj ącego na etapie realizacji.

7) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewnienie ochrony

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

i prawidłowośó oznakowania przez caĘ czas trwania realizacji robót budowlanych,

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

chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przęznaęzonego 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;

8) Zotganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji,

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych cąlnności niezbędnych do właściwego

wykonania robót;

9) 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 czasclwej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i

uzgodnienia Ęch projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót

zsłiązanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacj4, w tYm

właściwe oznakowanię otaz prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych do budowy oraz

utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych pĄektów.

10) odpowiedzialnośó przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w

zvłiązku z rea|izacją niniejszej umowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren

budowy od chwili przejęcia placu budowy;

11) Wynajęcie, utządzenie i utrzymanie na swój koszt terenu pod zap|ecze budowy wtaz z

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

mienia otaz zapewnienie warunków bezpieczeństwa;

12) Uporządkowanie terenu zaplecza i placu budowy po zakończeniu robót;

13) Dokonanie wspólnie z Zamawiającym inwentaryzacji technicznej stanu technicznego terenu

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

14) Wykonanie przedmiotu umowy z materiaŁów odpowiadających wymaganiom określonym w

art. l0 ustawy z dnia 7 lipea 1994 t. Prawo budowlane oraz okazania' na każde Żądanie

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

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

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

lĘlizacji, łącznie z kosztami utylizacj i;

16) Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających

z następujących ustaw:

a) Ustawy zdniaŻ7.04.2001r. Prawo ochrony środowiska

b) Ustawy zdniaI4.L2.20l2r. o odpadach

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzg|ędnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

17) Stosowaó metody pracy poz\ilalające na odzysk wańościowych matęriałów w trakcie

prowadzenia prac. Wykonawca zapewni aby Ęmczasowo składowane materiaĘ z odzysku

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

materiĄ z odzysku, nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własnośó

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazaó je Zamawiającemu protokołem

zdawczo-odbiorczym.

18) Zapewnienie pełnej obsfugi geodezyjno-kańograficznej (wykonanie prac geodezyjnych i

kańograficznych należy prowadzió przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym

zakresie). Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia geodezyjnej obsługi zadania

(tyczenie) oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez

właściwy PoDGiK.



19) Prowadzenie dokumentacji budowy, o któĘ mowa w prawie budowlanym, w tym dziennika

budowy i udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

20) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji, agsĄ,

zg]oszeń, zatwierdzeit, uzgodnień, opinii, eksperlyz, zawiadomień oraz innych pozwoleń

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

21) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na

terenie przyjętym odZamawiającego lub mających z-łłięekzprowadzonymi robotami;

22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

23) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działail

prowadzonych na terenie robót ipoza nim, a tvłiązanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

24) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstvła nieszczęśliwych wypadków

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

ruchem pojazdów;

25) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz

wymagane nonny stosowanych materiałów i urządzeil' w tym np. wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

26) Zabezpieczenie instalacji, utządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

27) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w nale$ym stanie i

porządku otazw stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

28) Uporządkowanie terenu budowy po zakoirczeniu robót, zaplecza budowy, jak również

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na

własny koszt odtwonenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

29) Kompletowanie w trakcie rea|izacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

prawa budowlanego

30) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie

trwania robót w terminie nie dłuŻszym niŻ termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usunięcia;

31) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące nastęstwem

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy' które to szkody

Wykonawca zobowiązuje się pokryó w pełnej wysokości;

32) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub

okolicznościach, które mogą wpĘnąó najakośó robót lub termin zakoirczeniarobót;

33) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;



34) Działanie Kierownika budowy (robót) w granicach umocowania określonego w ustawie

Prawo budowlane;

35) Ponoszenie wobec Zamavłiającego pełnej odpowiedzialności za roboĘ, dostawy i usługi,

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

36) w przypadku montażu jakichkolwiek urządzeń niezbędnych do prawidłowego

fuŃcjonowania systemu w ramach rcalizacji niniejszego zamówienia posiadanie pisemnej

akceptacj i Inspektora Nadzoru.

37) Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych uĄrtkowanych w

trakcie realizacjirobót, a powstĄch w wyniku ptzejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego.

38) Wykonawca ma obowiązek zawiadomió Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji

natychmiast po ich wykryciu;

39) Wykonawca ma obowiązek zgłosió Zamawiającemu koniecznośó wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi nabezpieczeństwo budowy w terminie 3

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

40) Wykonawca winien lprzedziÓ pisemnie Zamawiającego o kazdym ryzyku opóźnienia robót

powstałym z obowiązków cieyŻących zarówno na Wykonawcy jak iZamawiającym.

41) Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie vządzeń naziemnych i

znaków geodezyjnych.

42)Przekazanie na każde żądanie Zarnawiającego 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 zastrzega sobie

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

stwierdzenia zgodności przedstawionych przez Wykonawcę informacji ze stanem

rzeczywisĘm.

43) W przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego Wykonawcawyrażazgodę na wyliczenie

wynagrodzenia dodatkowego zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w oforcie.

44)Przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu

budowy do PINB.

ss

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

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

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złoĘch brutto (słownie złotych

złoĘch.

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



2. Wynagrodzenie ryczakowe' o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zvłiązane z

rcalizacją ww. robót, w tym ryzyko Wykonawcy z t5rtułu oszacowania wszelkich kosztów

rwiązanychzrca|izacjąprzedmiotu umowy' atakże oddziaĘwania innych czynników mających

lub mogących mieó wpływ na kosĄ wynagrodzenia ryczakowego okeślonego w ust. 1

niniej szego paragrafu.

3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest* płatnikiem podatku vAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT.

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego protokołu

odbioru końcowego robót.

5. Faktury za realizację przedmiotu umowy naleĘ wystawió zgodnie z formułą:

Nabywca:
Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki
NW:8Ż2Ż146576

Odbiorca:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

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

terminie 2I dni od daĘ ottzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz

z zatw ietdzonym protokołem odbioru robót.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo na|iczyÓ odsetki ustawowe.

s6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane naĘpujące rcdzaje odbiorów robót: odbiory

końcowe.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowośó do odbioru końcowego nie póżniej niŻna dwa dni

robocze przed planowanym terminem odbioru.

3. Podstawą z$osz.enia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne

wykonanie robót,

4. Wruz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ptzekaŻe Zamawiającemu

dokumentacj ę p owykonaw czą zaw ier aj ącą

o Dziennik budowy,

o Dokumentację powykonawcząznaniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika

budowy i Inspektora nadzoru,

o oświadczenie kierownika budowy, Że roboĘ zostaĘ wykonane zgodnie z

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

zostaĘ zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

o Protokoły wymaganych prób,



. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowanąptzezwłaściwy PoDGiK,

o dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania oraz zgodnośÓ z

polska nonną (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, Ę.),
o paszpoĘ zamontowanychurządzeń i karty gwarancyjne,

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

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

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

terminie 14 dni od dnia rczpocąciatego odbioru.

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub ustereko Zamawiającv może odmówić

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

w znaczony m pf zez Zamaw iaj ące go .

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

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy ptzeglądzie gwarancyjnym, ZamavłiĄący

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. 1, 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

umaniaptzezZamawiającegozanaleĘciewykonane;

2) 30% wysokoŚci zabezpieczenia - najpózniej w 15 dniu od upĘwu okresu rękojmi zawady.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabeąieczenianaleĘego wykonania umowy, o którym mowa w

ust. 2 pkt l, 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 NaleĄtego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz,

wówczas Wykonawca, przed upływem l0 dni od wykonania zamówienia i uznania ptzez Zamawiającego

za naleŻycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

stanowiący 30% warloŚci doĘchczasowego Zabeąieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartoŚć tego Zabeąieczenia

NaleĄltego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia

Należytego Wykonania Umowy, Protokołu odbioru Końcowego).
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Kary umowne

7. Wykonawca zapłaci Zamavłiającemu kary umowne:

a) Za zrvłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy _ w wysokości 0,5o^

wynagrodzenia brutto, określonego w $ 5 ust. Ż za kaŻdy dzień rwłoki (termin

zakofrczeniarobót określono w $ 2 ust.2 niniejszej umowy),

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -
w wysokości 0,2%o wynagrodzenia brutto, określonego w $5 ust' I za kaŻdy dzieil

opóznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z ptzyczyn |eżących po stronie Wykonawcy - w wysokości

I0%owynagtodzenia brutto, określonego w $ 5 ust. 1,

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

stronie Zamawiającego w wysokości l0% wynagrodzeniabrutto, określonego w $ 5 ust. 1,

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

4. Wykonawca nie może zbywaó ani przenosió na tzecz osób trzecich praw i wierzytelności

powstĄch w związku z realizacją niniej szej umowy.

5' Wykonawca oświadcza, że vłytaża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

$e

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca ptzemvał z ptzyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niŻ l0 dni _ w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez

Zamawiającego informacji o upĘwie l0- dniowego terminu przerw w realizacji umowy;

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

publicznym, częgo nie mozna było przewidzieó w chwili zawarcia umowy _ odstąpienie od

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

powyzszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może ŻądaÓ jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

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

umową' dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami



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

okoliczności.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeliZamawiający:

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

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaĘ, określonego w niniejszej umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej Wzyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu

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

odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu 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 zawieruÓ uzasadnienie.

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

następuj ące obowiązki :

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

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

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

odstąpienie od umowy nastąpiło zptzyczyn, zaktóte Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty z$oszenia, o którym mowa w pkt 2) powyŻej, Wykonawca przy

udziale Zamawiającego sporządzi szczegÓłowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z

zestawieniem wartości wykonanych robót wedfug stanu na dzień odstąpienia; protokół

invłentaryzacji robót w toku stanowió będzie podstawę do wystawienia faktury YAT ptzez

Wykonawcę,

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

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz ptzejęcia od Wykonawcy

terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,

które zostaĘ wykonane do dnia odstąpienia.

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

Zamawiający może wezwaó go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczyÓ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŻe

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

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

s10

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powieruyó, 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 zvłalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada zadziałania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
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Czynności kierownika budowy

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

I) branŻa konstrukcyjno _ budowlana ...

kierowania robotami nr...........

członków...

posiadający uprawnienia do

który jest wpisany na listę

2. osoby wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy' co nie stanowi istotnej

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

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

wymaga zgo dy Zamaw iaj ąc e go

$12

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmizawady wykonania przedmiotu umowy na okres 36

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

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w

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

ptzezZamawiającego. okres rękojmi zostanie przedłuŻony o czas naprawy.

$13

Zmiana umowy

1". Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy' wymagają aneksu sporządzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

s14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sPoV, mogące wyniknąó z ffiułu niniejszej umowy' będą rozstraygffie ptzez sąd

właściwy miej scowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy zdnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. zŻ006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu

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

Zamałviającego i jeden dla Wykonawcy.

2. Integralną częśó umowy stanowią zalączniki:

1) Zapfianie ofertowe - załączniknr 1,

2) oferta Wykonawcy _ załącznik tt 2.

Zamawiający Wykonawca


