WZOR'UMOWY
UMOWA Nr

/ 2018

zawarta w Plocku w dniu

pornledzy:

Gminq_-Miastem Ptock z sledztba w Ptocku, pI. Stary Rynek 1, 09-400 Plock, NIP
77443135712,
reprezentowanq_ przez Zbigniewa Kaczmarczyka - Dyrektora Bursy Plockiej,
dztalajaceqo na podstawie pelnornocnictwa Prezydenta Miasta Plocka nr 223/2014
z dnia 26.08.2014r, zwana w dalszej czesci umowy ZamawiajCl,cym,
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prowadzacatvm) dzlalalnosc qospodarcza pod nazwa
z siedziba
NIP
, Regon
zwanym dalej WykonawcCl,
o nastepujacej

.
,
,

tresci:

§1
1. Majq_c na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zarnowleri
publicznych Zamawiajq_cy powierza, a Wykonawca zobowlazuje sle do
branzy budowlanej

i elektrycznej

w pomieszczeniach

wykonania robot

piwnic budynku Bursy

Plockiej przy ul.3 Maja 35 - II etap zadania pn.: "Przebudowa i remont budynku
zamieszkania

zbiorowego

przy ul.3 Maja 35 w Plocku w celu dostosowania

obiektu Bursy Plockiej do wymagan ochrony przeciwpozarowej"
2. Wykonawca
przekazania

nlnlejsza

umowa

Zarnawiajacernu

budowlano-wykonawczq_
TSPLAN z Jaworzna

Ptockiej

wymagan

sle wobec Zamawiajq_cego do wykonania

umowy wykonanego

przez Zespol autorski

w listopadzie

zbiorowego

specyfikacjami

przedmiotu

opracowana

zamieszkania
do

zobowiazuje

2015

roku

pt.:

zgodnie z

"Przebudowa

technicznymi

przeclwpozarowej",

wykonania

dokumentacjq_

z Pracowni Architektonicznej
i remont

przy ul.3 Maja 35 w Ptocku w celu dostosowania
ochrony

opisem

.

przedmiotu

budynku

obiektu Bursy
zarnowlenia,

i odbioru robot oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Integralnq_ czescla niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia

2018 roku.

§2
1.Strony

postanawiajq,

ze

zrealizowanie

przedmiotu

dokumentacji

technicznej,

2.Przedmiot

odbioru

koricoweqo

bedzle

kompleksowe

umowy w zakresie dotyczq_cym piwnic budynku, wynikajq_cym z
0

ktorej mowa w § 1 ust.2 oraz opisu przedmiotu

zarnowlenia.

umowy obejmuje:

a)wykonanie

robot

dostosowania
b)opracowanie
Ptockiej

przedmiotem

z

branzy

i elektrycznej

w zakresie

wymaganym

dla

piwnic budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
aktualizacji

uwzqlednienlern

przeciwpozarowej

budowlanej

instrukcji

bezpieczeristwa

dostosowania

oraz wykonanie tej instrukcji
1

piwnic

pozaroweqo

budynku

na obiekcie.

i

do

dla obiektu
wymagan

Bursy

ochrony

3. Komplet

urzadzeri

sprzetu

materialow,

nlezbednvch

dla realizacji

przedmiotowego

zadania zapewnia Wykonawca.
§3
l.RozpoczE;lcie realizacji robot 2.Zakonczenie

realizacji

Zamawiajqcemu

robot i zqloszenie ich do odbioru koricoweqo wraz z przekazaniem

dokurnentow

odbiorowych

3.Termin realizacji przedmiotu
a) wystqpienia

utrudnien

pracy w placowce,
przez inspektora
o tyle dni,

5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- 3 rnleslace od dnia podpisania umowy.

umowy moze ulec zmianie w przypadku:

ze strony

Uzytkownlka,

uniernozliwiajqcvch

nadzoru),

ze wzqledu

prowadzenie

na prowadzenie

robot

(potwierdzonych

przy czym przesuniecle terminu

umownego

czynnej
pisemnie

moze nastaplc

ile niernozliwe bvlo prowadzenie robot,

b) wystqpienia

okolicznosci

nlernozllwych

wczesniej do przewidzenia,

ktore rnoqa ujawnic

sle w trakcie realizacji robot objetych zadaniem.
§4

1. Do obowlazkow Wykonawcy nalezy:
1) dostarczenie
ofertowego

w terminie

do 10 dni

sporzadzoneqo

metoda

roboczych

szczeqolowa,

od podpisania
0

wartosci

umowy

zgodnej

kosztorysu

z zaoferowana

cena ofertowa,
2) terminowe

wykonanie

3) wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjq

oraz

Prawem

robot zgodnie z zapisami umowy,

budowlanym,

techntczna,

obowlazujacvrni

opisem przedmiotu

normami

oraz

zamowlenia

zasadami

wiedzy

technicznej,

,-

4) wspolpraca

z Uzytkownlkiern

bezpieczeristwa
dotyczqcych

podczas
sposobu

-

realizacji

dyrekcjq

Bursy

zadania

zabezpieczenia

oraz

obszaru

Pfockiej

w zakresie

respektowanie
realizacji

organizacji

jego

robot,

i

postanowlen

uzgodnienie

z

Uzytkowniklern:

a)sposobu rozliczenia poboru medlow,
b)terminu

przvwrocenla

porzadku

i czvstoscl

na terenie

objetyrn

robotami,

po ich

zakoriczenlu.
5) prowadzenie
6) pefne

pokrycie

rnaterlalow
7)ochrona

robot przy zachowaniu warunkow BHP i p.poz,
kosztow

poboru

wody

i energii

elektrycznej,

wywozu

gruzu

z rozbiorek,

mienia

znajdujqcego

sie na terenie

realizacji

robot,

jego

zabezpieczenie

przed zniszczeniem,
8)usuniE;lcie wszelkich szkod powstalvch w czasie realizacji przedmiotu

umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy,
9) zqlaszanle Zamawiajqcemu
10)informowanie

wykonanie

Zamawiajqcego

robot zanikowych lub ulegajqcych zakryciu,

(Inspektora

Nadzoru)

0

koniecznosci

wykonania

robot

2

(/

zamiennych
ll)scisfe

i dodatkowych

przestrzeganie

12)przestrzeganie

niezwlocznie

poleceri

wykonania

13)prowadzenie

14 )wygrodzenie

zawartych

i odbioru

prac w sposob

calv czas realizacji

konlecznosci

ich wykonania,

nadzoru,

uwag i zaleceri

technicznych

po stwierdzeniu

robot

w dokumentacji

projektowej

i specyfikacjach

budowlanych,

nie kolidujqcy

z funkcjonowaniem

Bursy

Pfockiej

- przez

zadania,

strefy

dzialania

Wykonawcy

wewnqtrz

budynku

wlasclwe

oraz

jej

oznakowanie,
15)prowadzenie

prac w sposob

16)ponoszenie

wszelkiej

wypadkow

odpowledzlalnosci

pracownlkow

w tym takze

ruchem

wykonania

robot,

z wymogami
w

zarnowlenla

odpowledzlalnoscl
przedmiotu

Zamaw_iajqcemu

podpisania

niniejszej

jak

poleconym

na adres

zdarzenia.

W

chwilq,
jej

chwilq,
wskazany

o prace

druga

zostanie

ona

Strony

przez serwer
wymaga,

osoby

nie

polega

z dnia 26 czerwca
realizacji
kontrolnych

zwiqzanej

z

zakresie

mniejszej

nlz

umowy.

od

wartosc

Wykonawca

w terminie

i w okresie

osob uprawnionych

w terminie

10 dni od

0

w Umowie

elektronicznq

adres

e-mail

i

poczty

elektronicznej

1974 r. - Kodeks

3

danego

doreczona

i zapoznac

z

sle z

sie za doreczona

komunikacji

z

elektronicznej
wladornoscl

zatrudnil na podstawie

w zakresie

pracy w sposob

na

zostanie

realizacji

okreslony

umowy

zarnowlenla,
wart.

22 par. 1

pracy.

zamawiajqcy

wykonawcy

listem

adresata.

czynnosci

na wykonywaniu

otrzyrnac

tej

,-

adresowych,

sle jako

uwaza

wprowadzenie

i powykonawca

wszystkie

zarnowienia

srodka

zaistnienia

' danych

traktuje

rnoqla dana korespondencje

do

dostarczvc

od daty

zrnianie

gwarancyjnym
do reprezentacji,

nalezy

7 dni

powiadomienia

wprowadzona

wobec

umowy

Zawiadomienie

wvslana drogq

wykonujqce

ustawy

czvnnosci

z dokumentacjq

pelnvrn

ubezpieczeniowych

biura,

upadloscl.

aby wykonawca

wykonanie

trakcie

w

przedmiotu

trwania

siedziby,

braku

strona

ktorych

21)W

polis

wvslana na adres wskazany

przez

potwierdzone

wysokoscl

realizacji

ww.

Zamawiajqcego

Korespondencje

gdy

20)Zamawiajqcy

oraz

przypadku

w ktorej

trescla,

w

w okresie

adresu

likwidacji

korespondencje

nalezyteqo

umowy,

zmianie:

rownlez

wraz

dzialalnoscl

ubezpieczenie

okresie

kopie

na ocene

umowy

prowadzonej

kontraktowej

Zamawiajqcego

o kaidorazowej

robotami,

Prawa budowlanego,

zakresie

calvrn

w

przedstawi

19)informowanie

nleszczeshwych

z prowadzonymi

pozwalajqcej

przedmiotu

obejmujqcego

cywilnej

umowy

odbiorowej

wykonanego

ubezpieczenia

przedmiotem

nastepstwa

powstale w zwiqzku

dokumentacji

zgodnie

18)posiadanie

oraz

pojazdow,

przekazanie

powykonawczq

za szkody

i osob trzecich,

wlasciwej

17)przygotowanie

staranny,

uprawniony

odnosnie

spelnlanla

jest
przez

do

wykonywania
wvkonawce

lub

podwykonawce

wymogu

zatrudnienia

wykonujqcych

czvnnosci

objete

na

podstawie

zam6wieniem.

umowy

Zamawiajqcy

prace

0

uprawniony

os6b
jest

w

szczeqolnosci do:
a) zadenla oswiadczeri i dokument6w
i dokonywania

w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymog6w

ich oceny,

b) zadanla wyjasnieri

w przypadku

watpllwosci

w zakresie potwierdzenia

spelntania ww.

wymog6w,
c) przeprowadzania
22)W trakcie

kontroli na miejscu wykonywania

realizacji zam6wienia

na kazde wezwanie zamawiajqcego

przedlozy zamawiajqcemu

tym wezwaniu terminie wykonawca
w celu potwierdzenia
wykonawce

swiadczenia.

spelntenla wymogu zatrudnienia

lub podwykonawce

w wyznaczonym

wskazane ponizej dowody

na podstawie umowy

os6b wykonujqcych

w

prace przez

0

wskazane w punkcie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zam6wienia:
a) oswiadczenie
prace

wykonawcy

osob

lub podwykonawcy

wykonujqcych

czvnnosct,

Oswiadczenie

to powinno

skladajaceqo

oswladczenie,

wezwaniem

czvnnoscl wykonujq

ze wskazaniem
osoby

zawierac

zatrudnieniu

0

ktorych

dotyczy

w szczeqolnoscl:

date

osoby zatrudnione

liczby tych osob, rodzaju umowy

uprawnionej

do

ztozenla

wezwanie

w

podmiotu

wskazanie,

prace i wymiaru

oswladczenla

0

zamawiajqcego.

na podstawie umowy
0

umowy

okreslenie

dokladne

oswladczenla,

zlozenla

na podstawie

ze
0

objete

prace wraz

etatu oraz podpis

imieniu

wykonawcy

lub

wvkonawce

lub

podwykonawcy,
b) poswladczona

za

podwvkonawce
zamowlenia

zqodnosc

z

oryginatem

kopie umowy/urnow
czvnnoscl,

dotyczy

ww.

podwykonawcy

(wraz z dokumentem

regulujqcym

sporzqdzony).

Kopia

powinna

zapewniajqcy

umowv/urnow

ochrone danych osobowych

z dnia 29 sierpnia

1997 r.

0

ochronie

zostac

pracownlkow,

w
.
zqodnle z przepisami

danych osobowych

etatu

prace

i

wymiar

lub

zostal

jezeli

zanonimizowana

umowy,

0

realizacji

wykonawcy

zakres obowiazkow,

Informacje

umowy

w trakcie

oswiadczenie

imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownlkow),
rodzaj

przez

prace osob wykonujqcych

0

ktorych

odpowiednio

sposob
ustawy

(tj. w szczeqolnosci i bez
takie jak: data zawarcia

powinny

bye

rnozliwe

do

zidentyfi kowa nia,
c) zaswiadczenle
lub

wlasciweqo

podwvkonawce

zatrudnienia

oddzialu ZUS, potwierdzajqce

skladek

na

na podstawie urnow

d) poswladczona
podwykonawc~

za

zqodnosc

kopi~

z

dowodu

0

pracownikow,

spoleczne

ubezpieczenia

i

z tvtulu

zdrowotne

prace za ostatni okres rozliczeniowy,
oryginatem

odpowiednio

potwierdzajqcego

pracodawc~ do ubezpieczen, zanonimizowanq
osobowych

optacanie przez wykonawce

4

zgtoszenie

wykonawce
pracownika

w sposob zapewniajqcy

zgodnie z przepisami

ochronie danych osobowych.

przez

lub
przez

ochron~ danych

ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r.

0

2. Do obowii\zkow Zamawiaji\cego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji

projektowej,

2) wprowadzenie

na teren realizacji robot,

3) zapewnienie

wykonawcy

nadzoru inwestorskiego,

4) odbior robot zanikowych i ulegajq_cych zakryciu,
5) odbior przedmiotu

umowy po jego wykonaniu,

6) pelne sfinansowanie
odpowiednich
7) wskazanie

zadania

dokurnentow

punktow

uiytkownikiem

poprzez

reallzacje

uzasadniajqcych

poboru

energii

faktur

wystawionych

na podstawie

ich wartosc,

elektrycznej

i wody

w sposob

uzgodniony

z

obiektu.
§S

1.

Strony ustalaja, ze obowlezujaca

rvczaltowe,

Wynagrodzenie

brutto

ktorvrn

0

przedmiotowej

mowa

w

ust.

1

wyraia

sie

kwota

zl (slownie:

w tym kwota netto
3.

za wykonanie

rvczaltowe.

umowy jest wynagrodzenie
2.

ich forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie

),

z~ i podatek VAT w wysokosci 8% i 23% zgodnie z oferta,

obejmuje

wszystkie

roboty

budowlano-montaiowe

i inne wynikajq_ce

z istniejq_cego stanu terenu oraz wszelkie inne, do ktorych zobowiazal sie Wykonawca w
umowie,
wode,

wlacznie
enerqle,

wywoz

wszystkich

i utvllzacje

swiadczeri na rzecz usluqodawcow

urzadzeri

i materlalow

(oplaty

z rozbiorki

itp.),

za

koszt

robot -oraz naleine podatki).

ubezpieczenia
4.

z oplataml

rvczaltowe jest ostateczne, uwzqlednia wszystkie elementy inflacyjne w

Wynagrodzenie

okresie realizacji przedmiotu
sq_ niezbedne

umowy oraz uwzqlednia wszystkie prace i czvnnosci, ktore

do osiaqniecia

zakladanvch

pararnetrow

technicznych

okreslonvch

w

doku mentacj i projektowej.
5.

ryczaltowe

Wynagrodzenie
Wykonawc~

przedmiaru

zarnowlenla

na

odpowiedzialnosc
6.

roboty

zostalo

robot.

dokonal

Wykonawca

okreslone

w

i ryzyko w oparciu

0

na

opisie

wedluq
robot

robot (rnaterlalow)

dokurnentacje

ust.9, natomiast
(rnaterlalow)

(zatwierdzonym

ryczalt

zamiennych
okreslony

zamiennych

zamiast ktoreqo beda wykonywane
Ryczalt

nie ulega zmianie

sporzq_dzonego

calosciowej

wyceny

i opis przedmiotu

a wartoscia

roboty (rnaterialv)

w przypadku

na

W przypadku

za te roboty
0

kosztorysem

ryczaltowa

wlasna

zarnowlenla.

robot zamiennych.

w umowie ulega zmianie

przez

przedmiotu

zarnowienia

wynagrodzenie

ustalonych

przez Zamawiajq_cego),

podstawie

przedmiotu

Zamawiajq_cy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
wprowadzenia

7.

ustalone

ustala sle

roznice wartoscl
powykonawczym

tego zakresu

robot,

zamienne.
terminu

przedluzenla

realizacji

przedmiotu

umowy.
8.

Niedoszacowanie,

porniniecie

rnoze bye podstawa

oraz brak rozpoznania

do zqdania zmiany

zakresu

wynagrodzenia

5

przedmiotu

rvczaltoweqo

umowy

okresloneqo

nie
w

umowie.
9. W przypadkach

ktorych

0

kosztorysu

jest

Wykonawcy

dla zadania

mowa

zastosowanie

w ust.

wskaznlkow

podstawowego.

wedtug srednlch stawek wydawnictwa
przypadku

ich braku-

6 podstawa

wg faktur

do sporzadzenia

conotworczvch

Ceny matertarow

ustalonych

i sprzetu

lub cen najmu

w

zostana

Sekocenbud z okresu wbudowania

zakupu

wlasciweqo

sprzetu,

ofercie
ustalone

rnaterlatow.

W

po wczesnlejszvrn

uzgodnieniu tych cen z Zamawlajacym.

§6
1. "Zamawiaji\cy" oswiadcza, ze na koncie posiada srodki platnicze na uregulowanie naleznoscl za wykonanie przedmiotu umowy,
zrodlo finansowania: Dzial 854
Rozdzial 85410
Paragraf 4270
Zadanie P2
2. Wykonawca zobowlazany jest do wystawienia faktury koricowej w terminie 5 dni od daty
spisania przez strony protokolu koricowego.
3. Naleznosc wvnlkajaca z § 5 ust.2 platna bedzie faktura wvstawlona na:
Nabywca
Gmina - Miasto P~ock, Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, NIP 77443135712
Odbiorca
Bursa Ptocka, ul. 3 Maja 35, 09-402 Ptock
4.Termin realizacji faktury - 14 dni liczac od daty otrzymania

faktury przez Zarnawiajaceqo.

5.Naleznosc

bedzie

Wykonawcy

wynikajaca

ze zlozonej

faktury

wskazane przez Wykonawc~ w fakturze, z zastrzezeniern
6. Zamawiajacv

oswtadcza, ze jego Numer Identyfikacji

7. Wykonawca

oswtadcza,

Skarbowego otrzvrnal
8.Strony

ustalaja,

ze

ze

dokonal

zaplata

ponizszych postanowieri.

rejestracyjnego

..
i

decyzja

Podatkowej NIP

nastepuje

z

na konto

Podatkowej brzmi

zqloszenla

Numer Identyfikacji

przekazana

chwlla

Urzedu

.

obclazen!a

.rachunku

bankowego

Zamawiajaceqo.
9.Wykonawca

wystawi

fakture

ze wskazaniem

w nich numeru

umowy

nadanego

przez

Zarnawiajaceqo.

§7
l.Ze strony Zarnawiajaceqo

funkcje lnspektorow

1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej

nadzoru pelnlc beda:

-

2) w branzv elektrycznej
2. Ze strony Wykonawcy samodzielne funkcje techniczne nad reallzacja robot pelnic beda:
1) w branzv konstrukcyjno-budowlanej
2) w branzv elektrycznej
3. Wykonawca

oswiadcza,

jako kierownik budowy,
jako kierownik robot elektrycznych.

ze osoba

sprawujaca

6

funkcje

kierownika

budowy

posiada

,-

wymagane przygotowanie
4. Zmiana

w trakcie

zawodowe.

realizacji

przedmiotu

budowy musi bye uzasadniona

umowy

osoby pelniacej

przez wvkonawce

obowlazki

na plsrnie i wymaga

kierownika

zaakceptowania

przez Zamawiajaceqo.
5. Zarnawiajacy

zaakceptuje

wytctcznie

wtedy,

warunki

wymagane

Zarnawiajaceqo

gdy

taka zrnlane w terminie
kwalifikacje

5 dni od daty przedlozenla

doswladczenle

przepisami

Prawa

wskazanej

budowlanego.

zmiana jw. winna bye potwierdzona

osoby

propozycji

beda spelnlac

Zaakceptowana

pisemnie i nie wymaga

przez

aneksu do

umowy.
6. Kierownik

budowy

dzlalac

bedzie

w granicach

umocowania

okresloneqo

w Prawie

budowlanym.

§8
1. Wykonawca

powiadomi

Zarnawlajaceqo.

0

qotowoscl

Zamawiajacv
robot

w terminie

zanikowych,

skladajacvch

3.

0

W przypadku
pisemnie

0

Jezeli

uleqajacych

dokumenty

zakryciu

i wykonanych

odbioru

braku

tym fakcie Wykonawc~,

czvnnoscl

niezbedne

przvstapi

elernentow

do
do

oraz w terminie

qotowosci

do odbioru

wskazujac jednoczesnie

do odbioru

rozliczeniowych,

7 dni roboczych

zakoriczeniu robot - do odbioru koricoweqo przedmiotu

stwierdzenia

w toku

wszystkie

3 dni roboczych od daty zawiadomienia

rozpoczecle odbioru wykonanych
4.

pismem skierowanym

umowy w 2 egzemplarzach.

sle na przedmioty

zawiadomienia

koricoweqo

zlozv jednoczesnie

Wykonawca

odbioru koricoweqo przedmiotu
2.

do odbioru

od daty

umowy.

Zamawlajacy

powiadomi

podstawe untemozliwiajqca

.-

robot.

odbioru

zostana

stwierdzone

wady,

to

Zamawiajctcemu

nastepujace uprawnienia:

przysluquja

1) jezeli wady nadaja sie do usunlecia, rnoze odrnowic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadaja sle do usunlecla, to:
a) jezell urnozliwiaja
Zarnawiajacy
b) jezeli

one uzytkowanla

rnoze obnlzyc odpowiednio

unlernozuwtaja

odstapic

przedmiotu

uzvtkowanle

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

wynagrodzenie,

zgodnie z przeznaczeniem,

od umowy lub Zctdac wykonania

przedmiotu

Zamawiajacv

odbioru po raz drugi.

beda spisane protokoly zawlerajace

5. Strony ustalaja, ze z czynnoscl odbiorowych

rnoze

wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbiorow.
6. W przypadku
sie

usunac

ujawnienia
je

uzasadnionych,

wad/usterek

na swoj

koszt

przy odbiorze koricowvm

i ryzyko

w terminach

w cictgu 7 dni kalendarzowych

Wykonawca zobowrazuje

technicznie

od daty zqloszenia

i organizacyjnie
wady lub usterki,

chyba ze strony ustala inny termin.
7. W razie

nie usunlecia

stwierdzonych

w ustalonym

terminie

przez Wykonawc~

przy odbiorze koricowvrn Zamawiajqcy

7

wad

jest upowaznionv

lub/i

usterek

do ich usuni~cia

na koszt Wykonawcy.
8.

Wykonawca
niego

zobowiqzany

koszt6w

jest do zaptatv na rzecz Zamawiajqcego

dokonania

usuniecla

wady

bqdz usterki

poniesionych

w terminie

7 dni od dnia

wezwania do zaplatv pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia

otrzymania

przez

wykonania

umowy.
9. Wykonawca zobowiqzuje
w tym

celu

upowainionego

pelnornocnika
wypadku

sle do osobistego stawiennictwa
pisemnie

nie wstrzymuje

pelnornocnika.

czynnosci

prawo do zqloszenla

przy odbiorze

odbioru,

Nieobecnosc

Wykonawca

swoich zastrzezeri

i zarzut6w

traci

lub wyznaczenia
Wykonawcy
jednak

w stosunku

lub

w tym

do wyniku

odbioru.
§9
1. Wykonawca zobowiqzany jest

1)

opoznienie

w

ryczattowego

oddaniu

brutto

0

zaplacic Zamawiajqcemu

kare umownq za:

przedmiotu

wvsokoscl

umowy

w

0,5%

kt6rym mowa w § 5 ust. 2, za kaidy dzieri opMnienia,

nastepneqo dnia po uplvwle terminu okresloneqo na wykonanie
2) w przypadku
zastrzega

opoznlenia

sobie

wynagrodzenia

Wykonawcy

prawo

do

w wykonaniu

odstqpienia

od

przedmiotu

przedmiotu

umowy

uczac od
umowy,

umowy Zamawiajqcy

bez

wyznaczenia

terminu

dodatkowego,
3) opMnienie

w usunleclu usterek i wad stwierdzonych

i/lub w okresie gwarancji
brutto

0

przy odbiorze przedmiotu

i rekojmi - w wysokoscl 0,5 % wynagrodzenia

kt6rym mowa w § 5 ust. 2, za kaidy dzieri opMnienia

umowy

ryczattowego

w ich usunieciu, ponad

termin ustalony przez strony,
4)

odstqpienie

od

Wykonawcy

umowy

przez

Zamawiajqcego

- w wysokosci 10 % wynagrodzenia

z

przyczyn

ryczattowego

tezacvch

brutto

0

po stronie
kt6rym mowa

w § 5 ust. 2.
2.Jeieli

wskutek

Wykonawca

niewykonania

zobowiqzany

lub nienaleiytego

wykonania

umowy

jest do jej pokrycia w pelnej wvsokosct

powstanie

szkoda,

ponad wvsokosc

kar

umownych.
3.Wykonawca

wyraia

z wystawionej
4.Wykonawca

zqode na potrqcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajqcego

przez siebie faktury.

ma prawo nallczac odsetki

za nieterminowq

zeplate

faktury

w wvsokosci

ustawowej.
5.Zamawiajqcy

moze dochodzic odszkodowania

kar umownych do wysokosct

rzeczywistej

uzupetniajaceqo

przewyiszajqcego

wvsokosc

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10

W razie wystqpienia
publicznym,

okolicznosci

powodujqcej,

ze wykonanie

umowy

nie lezy w interesie

czego nie moina byto przewldzlec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy

8

rnoze

,-

odstapic

od

umowy

okollcznosciach.

w

terminie

W takim

30

dni

przypadku

od

powzlecla

Wykonawca

wiadomoscl

powvzszvch

0

rnoze zq_dae jedynie

wynagrodzenia

nalezneqo mu z tytulu wykonania czesci umowy.

§ 11
1. Zamawiajq_cemu

przysluquje

prawo

odstapienla

od umowy

z przyczyn

dotvczacvch

Wykonawcy, w szczeqolnosci gdy:
1) zostanie
ktoreqo

wydany

nakaz zajecia rnajatku

zaqrozona

bedzie egzystencja

Wykonawcy
Wykonawcy

0

znacznej wartosci

z powodu

lub jego zdolnosc do wykonania

umowy;
2) wvstaptlo

nieuzasadnione

3) opoznienie

Wykonawcy

opoznienle w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni;
w realizacji

gdy Wykonawca przerwal

przedmiotu

odbioru,

wynosi powyzej

realtzacje robot i przerwa trwa dluzej nlz 7 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjq_ i warunkami
w sposob nie gwarantujq_cy terminowego
2. Odstapienle

14 dni lub

od umowy, pod rygorem

wykonania

przedmiotu

technicznymi

lub

umowy;

ntewaznoscl, winno nastaplc na plsrnie w terminie

30 dni od dnia powzlecia wladornoscl

zaistnieniu w.w zdarzeri.

0

§ 12

l.W przypadku

odstapienia

1) w terminie

od umowy strony obciazaja nastepujace obowlazkl szczeqolowe:

7 dni od odstaplenla

sporzadzi szczeqolowy
2) zabezpieczenie
okreslonvch

protokol

przerwanych

od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajq_cego
inwentaryzacji

robot

robot na dzleri odstq_pienia;

nastapi

na koszt

Wykonawcy

w

przypadkach

w § 10 lub z przyczyn dotyczq_cych Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych
bye wykorzystane

rnatertatow,

przez Wykonawc~

i urzadzeri, ktore nie mogq_

do innych robot nie objetvch

jezelt odstq_pienie od umowy nastapllo
4) Zamawiajq_cy w razie odstaplenla

konstrukcji

niniejsza

urnowa,

z przyczyn niezaleznvch od niego;
od umowy

z przyczyn,

za ktore Wykonawca

nie

odpowiada obowiq_zany jest do:
a) dokonania

zostaly

odbioru

wykonane

zaawansowania
b) odkupienia
2. Po odstapieniu
tymczasowe
Wykonawcy

przerwanych

do dnia odstaplenia

konstrukcji

umowy,

urzadzenta,

Wykonawca

narzedzla,

usunie

sprzet,

lub przez niego wynajete.

bez ponoszenia

w wysokosci

i urzadzeri,

towary

0

za roboty,

proporcjonalnej

ktore

do stanu

ktorych mowa w pkt 3,

z terenu

odpowiedzialnosci

realizacji

i metertalv,

Jezeli w uzasadnionym

Wykonawca sie do niego nie zastosuje,
(tzn.

wynagrodzenia

tych robot,

materlalow,
od

robot i zaplaty

robot

stanowlace

wszelkie
wlasnosc

czasie od takiego zadanla

Zmawiajq_cy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy
za jakiekolwiek

obiekty stanowiq_ce w~asnose Wykonawcy.

9

szkody)

usunq_e wszelkie takie

§ 13
1. Wykonawca

udziela Zamawiajq_cemu

w rozumieniu
2. Okres

m-cy

60

gwarancji jakosci na wykonane

roboty,

art. 577 k.c.

gwarancji

koricowego

rozpoczyna

przedmiotu

sle nastepneqo

umowy

i

dnia

po podpisaniu

ulega odpowiedniemu

odbioru

protokolu

przedluzenlu

0

czas trwania

napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca

zobowiazuje

w przedmiocie

sie usunac na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone

niniejszej umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach

i organizacyjnie

uzasadnionych,

w ciq_gu 7 dni kalendarzowych

technicznie

od daty zqloszenla wady

lub usterki, chyba ze strony ustala inny termin.
4. W przypadku,
okreslonvrn
terminie

gdy Wykonawca

nie przystapl

w ust. 3 lub pomimo przystaplenla

okreslonyrn

w ust.

wyznaczania

dodatkowego

zatrudnienie

wlasnvch

do usunlecla

przysluquje

do dokonania

specjallstow

w terminie

do naprawy nie usunie wad i usterek

3 Zamawiajq_cemu

terminu,

wad i usterek

prawo,

bez konlecznosci

naprawy na koszt Wykonawcy

lub specjallstow

strony

w

trzeciej

przez

bez utraty

praw

na rzecz Zamawiajq_cego poniesionych

przez

wynikajq_cych z gwarancji lub rekojrni,
5. Wykonawca
niego

kosztow

otrzymania

jest do zaplatv

zobowiazany
dokonania

usuniecia

wezwania do zaplatv

wady

bq_dz usterki

pod rygorem

w terminie

7 dni

ich pokrycia z zabezpieczenia

od dnia

wykonania

umowy.
6. Jezeli w wykonaniu
lub, jezeli

gwaranta

Wykonawca usunal wady badz usterki

zostaly usuniete w sposob okreslonv

wady badz usterki

gwarancji
jaki

swoich obowiazkow

w ust. 4, termin

biegnie dalej od chwili usunlecla wad lub usterek i ulega przedluzeniu
usuniecie

trwalo

gwaranta

wad lub usterek.

Wykonawca

naprawionej

Jeze!l zas w wykonaniu

naprawy

dokonal

rzeczy w zakresie dokonanej

istotnej,

termin

istotnej

naprawy,

swych

gwarancji

0

czas,

obowiazkow

w stosunku

do

bieghie na nowo od chwili

dokonania istotnej naprawy.
7. Odpowledzlalncsc

Wykonawcy

umowy w ramach gwarancji
ewentualnych
wskutek

szkod

oprocz obowiazku

lub rekojrnl,

poniesionych

wad badz usterek

naprawy

obejmuje

wady i usterki

rownlez obowlazek

naprawy innych

przez Zamawiajq_cego, w szczeqolnosci

w przedmiocie

umowy

naprawy. Wykonawca pokrywa rownlez ewentualne

bq_dz wskutek

przedmiotu

wadliwie

powstalvch
wykonanej

straty Zamawiajq_cego, ktore poniosl

lub rncq! poniesc w czasie, w ktoryrn Wykonawca naprawial przedmiot umowy.
8.Powyzsze

postanowienia

wynikajq_cych z rekojmi,

stosuje

sie

odpowiednio

do

uprawnieri

Zamawiajq_cego

ktorej okres wynosi lat plec,

§ 14
1. Wykonawca

w dniu

podpisania

wnosi

zabezpieczenie

10

nalezvteqo

wykonania

umowy

w wvsokoscl

wynagrodzenia

100/0

formie

5 ust.

(§

2) tj.

kwote:

zl w

.
tj. 70 % zabezpieczenia,

2. Kwota w wysokoscl
zostanie

zwr6cona

Zamawiajqcego

w terminie

30 dni od dnia wykonania

za nalezycie wykonane,

0

kt6rym

zam6wienia

tj. od dnia ostatecznego

mowa w ust.1
i uznania przez

odbioru

przedmiotu

umowy (odbi6r koricowy).
3. Kwota w wysokoscl

tj. 30 % zabezpieczenia,

zostaje pozostawiona
i flub gwarancji.

na zabezpieczenie ewentualnych

Podlega

one

zwrotowi

nie p6iniej

0

kt6rym mowa w ust.1

roszczen z tytulu rekojmi za wady
nlz w 15 dniu po uplvwie okresu

rekojrni za wady i gwarancji jakosci.
§ 15
l.Wszelkie

zmiany i uzupelnlenia

tresci niniejszej umowy mogq bye dokonane za zqoda obu

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nlewaznosct.
§ 16
kt6re nie zostaly uregulowane

W sprawach,

niniejszq umowq, rnaja zastosowanie

Kodeksu cywilnego i inne wlasclwe dla przedmiotu

przepisy

umowy.

§ 17

Ewentualne

spory

rozstrzvqnleclu

powstale

na

tie

realizacji

przedmiotu

umowy

strony

poddajq

sadu wlasciweqo miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
§ 18

Urnowe sporzqdzono w 4 jednobrzmiqcych

egzemplarzach,

jeden dla Wykonawcy, cztery dla

Zamawiajqcego.
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