
Załącznik nr 8 do sIWz

Wzór umowy

za.wartaw dniu .....2012 roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd ,

reprezentowatąprzęz Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe

na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw Goździę przy uI' Radomskiej 7,

Ż6 -634 Gózd
1.Dyrektor ZEAS w Goździe '
Zwaną dalei,,Zamawiaj ącym'o,

a firmą
z siedńbą w ...........' przy uL ..'..., zarejestrowanym/ą/ w

NIP.......... REGON
reprezentowan)./rn pr zęz'.

...""""""""""
zw aną dalej,,'Wykon awc ą''

Wykonawc a został wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy

zdnia}9 styczniaŻO}4r. - Prawo zamówteipublicznych ( Dz. U. z20L0 r. Nr 113,

poz. 7 59 z późn. zmian) i zostil'a z nim zawarta umowa następuj ącej tręści:

s1
!.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacjt
przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu ,, Budowa Sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstuwowej w Kuczkach Kolonii,, , zgodnie ze zŁoŻonąrfertą
przetargowąna warunkach olrreślonych w SIWZ oraz postanowieniami niniejszej umowy .

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna , kosztorys ofertowy oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną częśc

niniejszej umowy.
3.ZanawiĄący oświad cza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomoŚcią na cele

budowlane w postaci prawnego tytułu własności oraz posiada prawomocną decyzję o

pozwoleniu na budowę Nr 486.201 Ż z dnia Ż8.03 .20IŻr. wydaną przez Starostę

Radomskiego.
3 .Zakr ęs prac ob ej muj e kompleksowe wykonanie robót wyszcze gó lnionyc h w rczdziale II|

SIyZ 
' 
w projekcie budowlano- wykonawczym, przedmiarze robót przedstawionym w

kosztorysie ofertowym, Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót i dokumentacji
przetargowej oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne

do wykonantazewzględu na sztukę bui1owlaną zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

4'Wykonawca oŚwiadc za, Że:

I) zapoznał się dokumentacj ą techn iczną - proj ektami, zweryfikował przedmi ary robót

z dokumentacjątechnicznąorazdokonał ich sprawdzenlai nie wnosi zastrzęŻęndo

ich zgodności i kompletności.

$2
Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Strony ustalają ŻeterminrozpoczęciarealizaĄt przedmiotu niniejszej umowy jest

dziei podpi sani a umowy.
2. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy.
3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się nadzień 31 sierpnia}0l4 r.

zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo _ finansowym rohót -



$3
1. Materiały inarzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia
Wykonawca robót.
Z.Materiały iurządzenia dostarczonę ptzez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwię okreŚlonym w art. 10

ustawy z dniaT lipca 1994 r. "Prawo budowlane", wymaganiom SIWZ .

$4
l.Wysokośó wynagrodzeniaza wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w $ 1 umowy
wynikająca z oferty , kosztorysu ofeftowego' Spęcyfikacji technicznej i harmonogramu
tzeczowo finansowego robót przedstawia się jak ntŻ€1:

I ETAP
1. Wytyczenie budynku pIzez geodetę

2. Roboty ziemne
3. Fundamenty, zbrojenie betonu, konstrukcje żelbetowe
4. Przyłącze energetyczne
5. Instalacj e zewnętrzne- wodociągowe' kanaltzacjt sanitarnej , deszczowej

WańoŚć etapu I w kwocie ... ( netto) zł. plus 23 7o podatek VAT
.v (słownie: .. .. ...)

WańoŚć etapu I w kwocie ... ( brutto) zł. wrazz podatkiem VAT
(słownie: .'. )

Termin realizacji do 31 stycznia 2013 r.
Strony ustalająmożliwoŚÓ częściowego fakturowania tego etapu robót tylko zazgodą

' Zamawiającego do wysokości 100 tysięcy zł, faktycznie wykonanych robót na podstawie
przedłożonych faktrn do których naleŻy dołączyć protokół odbioru zatwterdzony przez

- Zamawiającego. Fakturę i protokół odbioru naleŻy złożyc nie póŹniej niŻ30 dni przed
3I.I2.Ż0I2 r. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania Faktury.
Rozliczenie końcowe E'TAPU I dokonywane będzie na podstawie Faktury końcowej
do której naleŻy dołączyÓ bezusterkowy protokół odbioru ETAPU I zatwierdzony ptzez
Zamawiającego. Termin płatności do 30 dni od daty otrzymania Faktury.

N ETAP
1. Warstwy podposadzkowe

\- 2. Ściany zewnęttzne i wewnętrzne
3. Dach
4. Instalacj a wewnętrzna elektryc zna, tabltce rozdzielcze
5 . Instalacj a ciepła technolo gi cznęgo i centralnego o grzewania, instalacj a wod-kan
6. Instalacji wentylacji
7. Kotłownia olejowa z instalacjami ( olejowa + oddymiania)
8. Łącznik
9. Sufity

10. Slusarka i stolarka drzwiowa

Wartość etapu II w kwocie ( netto) zł. plus 23 7o podatek VAT
(słownie: .. .........)

Wartośćetapu II w kwocie ............ (brutto)zł. wrazzpodatkiem VAT
(słownie: :........ ... . )

Termin realizacji do 31 stycznia 201'4 r. r,

Strony ustalają możliwość częściowego fakturowania robót tylko za zgodąZamavłnjącego
do wysokości 75 "/" faktycznie wykonanych i odebranych robótprzez Inspektora Nadzoru
orazZamawiaiącego.



Rozliczenie częŚciowe i końcowe będzie dokonywane na podstawie przedłoŻonych Faktur do
których naleŻy dołączyc bezusterkowy protokół odbioru zatwierdzony ptzezZamawiającego.
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie Faktury częściowej i końcowej oraz protokołu
odbioru w terminie do 30 dni od daty doręczętia Zamavłiającemu Faktury wraz z protokółem
odbioru częŚciowego lub końcowego ETAPU II.

III ETAP
1. Posadzki
2. Tynki i okładziny
3. Malowanie i licowanie
4. Ślusarka zewnęttzna
5. Wyposazenie dodatkowe
6. Schody zewnęttzne i podjazd dla niepełnosprawnych
7. Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna
8. Pomiary elektryczne
9' opaska w,okół budynku

10. Chodniki'doiazdy
1 1. Wyposazęnie Sali gimnastycznej
1 2. Inwentary zacja powykonawcza

v Wartość etapu III w kwocie .. ( netto) zł. plus 23 7o podatek VAT
(słownie: ...........)
Wartość etapu III w kwocie .....o........( brutto) zł. wr.az z podatkiem VAT
(słownie: ........)

Termin realżacji do 31 sierpnia 2014. r.

Strony ustalają mozliwość częściowego fakturowania robót tylko za zgodąZamawiającego
do wysokości 60 "ń faktycznie wykonanych i odebranych robótprzez Inspektora Nadzoru
orazZamawiającego. Rozliczenie częściowę i końcowe będzie dokonywane na podstawie
przedłożonych Faktur do ktorych na|eŻy doŁączyĆ bezusterkowy protokół odbioru
zatw ier dzony pr zez Zamaw iaj ące go . Wynagro dzeni e pł atne b ę dz i e n a p o d stawi e F aktury
częściowej i końcowej oraz protokołu odbioru w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu Faktuty wraz z protokółem odbioru częściowego lub końcowego ETAPU III

2. Zakomplęksowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w $1 umowy Wykonawcy
'\-- otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz Z podatkiem VAT

w wysokości : ..o.......oo o........ o...oo.o. o.... zł
(słownie: ............. .)'
w tym:
- kwota netto wynosi ..............,............ zł
(słownie: ...)
- podatek y AT 23 % tj. . ..... zł
wynikaj ące z przyjętej oferty w przetargu nieo graniczonym.

3.Dane do fakturv:
Gmina GÓzd
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska7 ,26 - 634 Gózd
NIP: 796-25-91-313

4.Do faktury wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie oświadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu na jego tzecz należnoŚci za wykonanę przęz Podwykonawcę
roboty.



5.Wynagrodzenie ryczałtowe okreŚlone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbędne do wykonania zamówięnta .

6.Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakręsu przedmiotu umowy nie moze
być podstawądo żądania zmiany wynagrodzetiaryczałtowego określonego w ust.2
niniej sze go paragrafu.

$5
Strony ustalają Żę rczliczenie poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w $ 4
umowy następować będzie na podstawię zaawansowania robót uzgodnionego między
Inspektorem Nadzoru Zamawiającego i Kierownika budowy Wykonawcy
fakturami przejściowymi nie wcześniej jednak niż termin realizacji etapu'

$6

I.Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzor inwestorski .

ZamawiĄący powołuj e na inspekto ra nadzoru;
wbranŻy konstrukcyjno - budowlanej ......
wbranŻy instalacji wod. - kan. , co i gazowej , wentylacyjnej

:. ::T::. .::::'::::: r ::"''-: ::1 .: :*:::. :1'"''u"nu-vch 
i insta'1acj i sanitarnvch

wbranŻy elektrycznej
2.Nadzór autorki pełnić będzie :

3.Wykonawcawyznaczakierownika robót odpowiedzialnego zawykonanie robót, właściwe
ich udokumentowanie i przekazanie:

s7
Do obowiązków Wykonawcy na|eŻy:
l.Ptzystapienie do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzeniana plac budowy.
2.Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem przedstawionym
w dokumęntacji wykonawczej architektonlczno - budowlanej, obowiązującymi normami ,
przepisami t zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami SIWZ i umow .

3.Prowadzęnie dokumentacji budowy zgodnie Zprawem budowlanym .

 .Zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego zpotrzebami budowy, zootganizowanie
zapIecza budowy łącznie z zabezpteczeniem dostaw wody, energii elektrycznej na teren
budowy izaplecza stosownie do potrzeb. Wykonawca odpowiadazazajęty plac budowy
i zobowiązany jest do doprowadzęntaterenu do porządku po zakonczęniu robót
w ciągu 14 dni.

5.Zamontowanie na własny koszt licznikow zużyctawody i energii elektrycznej
oIaZ ponoszęnia kosztów zuŻycta tych czynników w okresię realizacjirobót.

6.Zabezpieczęnie teręnu robót w czasie użytkowania obiektu przeddostępem
osób niepowołanych.

7.Zabezpieczenię znĄdu1ących się na terenie budowy materiałÓw wykonawcy
pr ze d lł adzieŻą i zniszczęni em.

8.Wykonawca zapelvni ogólny dozot budowy .

9.Zapewnienie jak najmniejszej uciąŻliwoŚci prowadzonych robót dla pracowników
i uczniów szkoły oraz okolicznychmieszkańców.

1 0. Stała współpraca z Zamawtającym w zakresie r ealizacji przedmiotu umowy.
1 1.Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycie

kosztów z tym związany ch.
1 2. Naprawi ęni e szko dy p o wstał ej z tsĄułu W adzieŻy lub zniszc zeni a w p omie szczeni ach

pr zekazanych Wykonawcy.
13.Zawiadomienie Zarnawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających

zakryciu z v,ryprzedzeniem umożliwi aj ącym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru.
l4.Przęstrzeganie przepisów B.H.P. i p.poŻ.
1S.Ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działanta własne.



16.Ubezpie czenię się od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
go spodarcz ej i działan po dwykonawców na cZaS r ealizacji pr'"d-iot,' ulnowy
w wysokości nie mniejszej niż wysokoŚć wynagrodzeniabrutto .

17 .Zapevłnienie na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczeniapomiarów
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej t przekazartii 1ą zarnawiającemu
w terminie 14 dni od daty zgłoszeniazakonczenia robót.

18'Przygotowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do
otr zymania pozwo leni a na użytkowanie obiekt u i pr zekazania Zamawi aj ącemu w terminie
14 dni od daty zgłoszentazakonczeniarobót.

19. Wykonawca ponosi również odpowiedzialnośc za:
a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane pIzez Wykonawcę w terenie sąsiadującym

z przekazanym Wykonawcy.
b) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacjirobót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami.
20.Pruedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wTaz z budowlaną

dokumentacja powykonawcząoryginalnych atestów i świadectw d,opuszczających ło
stosowania ( zgodnie z wymogami prawa budowlanego' przepisów przeciwpozarowych,
sanitamo- epidemiolo gicznych i inspekcji pracy) użyle przy iealizaóji zamówienia
materiały budowlane, elementy wykończenia i technologii .

$8
Do obowiązków Zamawiaj ące go naleŻy :

l.Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowad zenia
w terminię 7 dni od daty podpisania umowy.

Z-Dostarczenie pozwolenia na budowę oraz jednego egzemplarza dokumentacji projektowej
wt az niezbędnymi uz godni eniami.

3 .P rzekazanie dziennika budowy.
4.Sprawdzanie ilości i jakości robót, aw szczególności robÓt zanikających.
5.odebranie robót zanlkających i ulegającychzal<ryciu w ciągu 3 dni od daty pisemnego

zgłoszenia do Zamawiającego .

6.Dokonanie odbioru końcowego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę o całkowitym
zakonczęniu robót i gotowoŚci do rozpoc zęcia czyrnoŚci odbiorowych.

7.Zamawiający Wznaczy termin irozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie 14 dni
od daty zawiadomienia go , zawiadamiając o tym Wykonawcę .

$e
1. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia do wykonania zleconych robót .

2.Wykonawca oświadcza, Że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających
z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z przedmiotem robót oiu, or"ną*iu'ną
dokonaną w oparciu o przeprow adzonąwizj ę lokalną obiektu.
3. Wykonawcazastrzega sobie prawo zlecenta częŚcirobót podwykonawcom wymienionym
w ofercie przetargowej.

$10
Podwykonawcy.
1.WykonawcamoŻe zrea|izować roboty budowlane korzystając Z pomocą Podwykonawców,
po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem niewazności .
2. Zawarcię umowy z Podwykonawcąwymaga pisemnej zgody ZamawiĄącego przed jej
zawarciem. zgodnie z art.647 1k.c. zmiana umowy zaw,artĄ z Podwyko"u-"łwymaga
kaŻdorazowej zgody ZamawiĄącego .

3. Umowa z Podwykonawcąmusi zawierac, co najmniej zakres robót powierzonych
Podwykonaw cy or aZ kwotę wynagrodz ęnia za powierzone roboly.
4. Zawieranie umów ptzez Podwykonawców z dalszympodwykonawcąmusi być
każdorazowo poprzedzone zgodąZamawiającego i Wykonawcy W formie pisemnej
pod rygorem niewazności . Niedopełnienie tego obowiązkubędzieuznanęjako naruszenie
niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożeniakary, o ktorej mowaw $ 13 ust.6
umowy .



5. WykonawcamoŻę wykonaÓ własnymi siłami częŚci robót przewidzianądla
Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełnąodpowiedzialności zaroboty powierzone Podwykonawcom .

$ 11

l.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeŹeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniĄszĄące jego warlość lub uŻytecznoŚć .

2.Inspektorzy Nadzoru kontroluje przebieg robót. o fakcie realtzacji przedmiotu umowy
przęz Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny Z umową powiadamia Zarnawlającego
oraz przedstawiają wniosek o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót
zanikĄących lub robÓt ulęgających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich
sprawdzenię ptzez Inspektorów Nadzoru .

4.o wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadałnta
niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z
ty.tułu wad ujawnionych w póŹniejszym terminie.
5.Wykrle wady winny byÓ usunięte ptzez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny byó
usunięte niezvilo cznie.
6. Inspekto r nadzoru potwierdza usunięcie wad.
7. JeŻeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym ptzez Inspektora
nadzoru wówczas Zamawiający moŻe zlecic ich usunięcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej.

$12
1 . Wynagro dzenię przysługuj ące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy .

2.Przy ęZym spełnienie świadczenia jest data złoŻenia przelewu w banku ZamawiĄącego.

$ 13
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie
wykonania lub nienaleŻytego wykonania waruŃów umowy:
1' Zaprzel<roczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru
Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umowląw wysokości O,2 yo wynagrodzenia brutto
określonego w $ 4 ust. 2 umowy |icząc zakaŻdy dzienzwłoki.
2. w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć
a umoŻliwiających eksploatację obiektu zamawiającv pomniejszy naleŻne wynagrodzenie
wykonawcy o kwotę do 2 %o wartości umowy określonej w $ 4 ust. 2 umowy.
3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemozliwiające uzy,tkowanie obiektu
Wykonawca nie ottzyma wynagrodzenia a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokości I0 oń wynagtodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca
natomiast zobowięany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym prZęZ
Zamawiającego.
4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w
okresie rękojmi dające się usunąó Wykonawca usunie w terminie .vqr:znaczonym przez
ZarnawtĄącego.
5. Zazwłokę w usunięciu wad, o których
w wysokości 0,Ż % wynagrodzenia
:uqyznaczonego na usunięcie usterek.

mowa w pkt. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną
brutto za kaŻdy dzjęn zwłoki licząc od dnia

6.Za odstąlienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronię
Wykonawcy , 10 oń wartości wynagrodzenia brutto określonego w s 4 ust.Z umowy
].JęŻęli kara umownaprzewidywana w $ 13 umowy nie pokryje poniesionej szkody' strony
mo gą doch o dzić odszkodowania uzupełniaj ące go na zasadach ó gólnych .

8.Wprzypadku, gdy zwłoka( określonawust'l ,3 ,4 i 5 przekroczy 30 dni
kalendarzolvych , Zamawiający moŻe odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy .

W takim przypadku Wykonawc a zapłaci 10% wartości wynagro dzęnia brutto określonego w
$ 4 ust.2 umowy.



9.Wykonawcazapłaci karę umownąna konto Zurtawtąącego' w tęrminie 7 dni od daty
doręczenia pisemnego wezwaniaz określonąwysokością kary przezzamawiającego.
l0.Wykonawcawyrażazgodęna potracenie kar umownych z wynagrodzenia Ńykonawcy
określonego w $ 4 ust.2 umowy .

1 1.Jeżeli kara umowna przewidywana w $ 13 umowy nie pokryje poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

$14
Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za;
1.W razię zwłoki w zapłacile Wykonawcy należności zgodnie z warunkami określonymi
w $ 4 umowy' Wykonawcy przysługująodsetki w ustawowej wysokości.
2.ZazvĄokęw ptzekazaniu terenu budowy ( z winy ZunawiĄącego) Zamawiający zapłaci
karę umowną w wysokości 0'2 %o vłynagrodzęnia brutto określonego w $ ł usi.z umówy.
3.Za odstryienie ptzez Wykonawcę od umowy z przyczyn leŻącychpo slronie
Zamawiającego , 10 %o wartosci wynagrodzenia brutto okreŚlonego w $ 4 ust.2 umowy
4Jeżęli kara umownaprzewidywana w $ 14 umowy nie pokryje poniesionej szkody, .irorry
mogą dochodzic odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

$ ls
l.Zamawiający maprawo odstąpió od umowy Zwlny Wykonawcy w przypadku:

- nie rozpoczęciaprzez Wykonawcę robót w ciągu 14 dni od wprowadzęniana budowę,
- wykonanie prac lub dostaw niezgodnie z obowtązlł1ącymi warunkami technicznymi i nie
dokonania ich napraw w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nichprzez
ZatnawiĄącego,

- wykonanie prac lub dostaw niezgodnie Z umową lub dokumentacją bez akceptacji
Inspektor nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonania prac lub dostaww ciągu
14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nichprzezZamawiąącego .

- przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych,
- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidac.ji .

Ż.W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonaw ca sporządzi na
własny koszt protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na cŁziei_odstąpienia,
zabezpieczv na swój koszt przęrwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionymprzęz
Strony.

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznoŚci powoduj ącej, Że wykonanie umowy
nie leŻy w interesie publicznym , czego nie było możnaprzewidzieć w chwili zawarcia
umo\ły' Zamawiąący moŻe odstąlić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.W takim wypadku Wykonawca możę Żądać,jedynie wynagrodzenia naleznego mu
ztytliu wykonania części umowy' na podstawie protokołu Zaawansowania robót
lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony .

s16
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo d,obrze, zgodnie z obowiązĄącymi
normami technicznymi bez wad' które pomniejszą wartoŚć robót lub u"rynią-o-biekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie Z przęznaczeniem.
2.Wykonawca udziela gwarancji na niniejszy przedmiot zamówieniem na okręs trzech(3 tat )
od dnia podpisania bezusterkowego protokółu odbioru końcowego i obejmuje cały przedmiot
zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny zty'tułu rękojmi zawady wykonanych robót, tazasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
4.W ptzypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający , poinformuje
o tym Wykonawcę na piśmie,wznaczaJąc mu termin ich usunięcia.
5'Wykonawca nie moŻe odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokośó
zw iązany ch z ty m ko sztó w.



6.Nię usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym przez ZamawiĄącego , daje
Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobą trzecim . Kosztem usunięcia wad
i usteręk przez osobę trzeciązostanie w takim przypadku w całości obciążony Wykonawca.
7.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu rrmowy.

s17
1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŹytego wykonania
rrmowy w wysokości I0 %o wynagrodzenia brutto oznaazonęgo w $ 4 ust,Ż, co stanowi kwotę

.. zł, lsłownie złotych: ......... ........... / .

w formie z czego kwota:
a) .... ..... .. (70 oń) zostanie zwróconę w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru

robót'
b) .... .......(30 oń) stanowizabezpieczenie roszczeńzt7'tułllrękojmi zawady

i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po jej upływie.
2.Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust' 1,Zamawtający może potrącić
wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze' w tym Zwlązane
z wykonaniem uprawnień z tytlilu rękojmi orazkoszty wykonania zastępczego.
3.Wykonawca ponosi pełnąodpowiedzialnośó względem Zamawlającego z tytułu gwarancji
jakości lub rękojmi zawady. Niedopuszczalnęjest ograniczęnie odpowiedzialnoŚci'\!. Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpteczenianaleŻytego wykonania umowy.

$18
1.Wszelkie zmiany warunków umownych mogą nastąpić za zgodąstron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaŻnoŚci
2.Niedopuszczalnę sątakie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzente do umowy
takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jezeli przy ich uwzględnieniu
naleŻałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

$1e
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okolicznoŚci opisanych w art.145 ustawy z dnia 29.0L2004r. Prawo z,amowieh publicznych.

$20
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierz1'telności
wynikającychbądźzwiązanychzrealizaĄąniniejszej umowy narzecz osób trzecich.

$21
1.Ewentualne spory mogące wynikaó z wykonania niniejszej umowy strony poddadząpod
r ozstrzy gnię ci e s ądu wł a ś c iwe go dl a s i e d z |by Z amawi aj ąc e go.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejsząumowąZastosowanie mająodpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego' ustawy Prawo Zamówien Publicznych' ustawy Prawo Budowlane oraz
inne przepisy prawne właŚciwe w przedmiocie niniejszej umowy.
3.Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4.ZakaztĄe się istotnychzmianpostanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
Podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że koniecznoŚć wprow adzęnta takich
zmianzostaŁaprzewidziana w ogłoszeniu o zamówieniubądż SIWZ' tj. w sytuacji gdy
dotyczy ona koniecznoŚci przedłuzenia(zmiany) terminu umowlego z powodu:
{ wystąpienia dodatkovvych robót, a niemozliwych do przewidzentaptzed zawarciem

umowy prZęZ doświadczonęgo Wykonawcę robót,
{ waruŃów atmosferycznych, w szczególności klęsk Żywiołowych uniemozliwiających

dojazd do obiektu, prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń
bądŹ odbiorów.

5. o wystąpieniu okolicznoŚci mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien
poinformowac Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy
lub stosownym protokole wpisem Kierownika budowy, potwierdzonymprZęZ Inspektora
Nadzoru Inwestorskie go lub Przedstawi cięlra Zamawiaj ące go.



6.Strony z powodów, jakie mogą wpływaĆ na zmiany terminów wykonania robót, wyŁączają
niedogodności zultązane z pogodą typowądla okresu wykonywania robót w miejscu
budowy.

7.W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymięnionych w pkt.1 termin
wykonania umowy może ulec odpowiędniemu przedłuŻeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób naleŻyty, nie dłużej jednak jak o okres
trwania tych okoliczności. CięŻar udowodnienia faktu w takim układzie Spoczywa na
Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

8.Zmiarry osobowe: zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot
umowy' na inne legitymujące się co najmniej równowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach' atakże
w SIWZ są dopuszczalne jedynie za uprzednią zgodą Zwnawiającego.

9.Ewentualne spory mogące wyniknąć w związkuzniniejsząumowąIozstrzygane będą
ptzęz Sąd powszechny właściwy dla Zamawiaj ącego.

1 0. Inte graln ą częś c um o wy stano wi ą nast ępuj ąc e załąc zntkt :

- HarmonogTamrzeczowo - finansowy (załącznik nr 1),
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznlknr 2),
- Projekt budowlany (załączntknr 3).

11.Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,trzy
e gzernplar zę dla Zamawi aj ąc e go, j e de n d l a Wyk o nawc y.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Slłoczek


