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ZaĘcznk nr 5 do §IW
l{r 1/RFOWP/2O!9 z dnia 04,02.2019r.

UMOWA O ROBOTY BUDOW-ANE

zawarta w dniu ...-.....2019 roku w ińajewie KoŚcielnym pomiędry:

Parafia Rzymskokatoliclę pw. łt.B. Częstochowskiej i św, lGzimierza \{ Majewie Kościelnym,
Majewo Kościelne 1,16-1ż4 §idra, NlP 545128U96, REGON: 04;g04i748D, reprezentowana przez:
1. Ks. Piotr Karpiesiuk - Proboszcz,
zwany dalej,,ZAłńAWlAJĄff^ł',

a
........ z siedzibą w ............... NlP: ....t.........t, REGON:

KRS/Wpis do EDG nr: ................, prowadzony przez ......, reprezentowany przez:
1.

zwany datej 
"WYKONAWCĄ'

wyłonionym w drodze dokonanego pruez Zamańającego wyboru oferty łłłykonawcy w
przeprowadzanym postępounniu wyboru ofert na realizację inwesĘcJi budowlanej -remant
el*łacjirńęźby dachwłej, ościeĘ okiennych, kztałtowanłe terenuw ramach projektu pn.

,,achrona dziedzictwa kutturavvega ltlajewa Kaściehego poprzez remont zabytkowego Kościoła
Parafialnego pw. ttatki Bożej Częstachowskłej i św. Kazimierza", łlajewo Kościelne, gmina Sidra,

dz. nr 29lt i 2912

§ 1. PRzEDiłloT UMowY

Przedmiotem ninieiszeJ Umowy jest wykonanie robót budowlanych potąaJąrych na:
realizację inwestycji budowlanej -remont elevlacji, ńęzby dachowej, ościeży aklennych,
kztałtowonie terenu w ramach proj*tu pn. ,Ochrona dziedzictwa kulturowega tlajuła

Kńcielnego wprzez remont zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. ttatki Bożej Częstochowskiej
i św. Kazimierza", lńajewo Koścłelne, gmina Sidra, dz. nr 29lt i 2912

(*łanych dalej łąanie,Robotami" ),

zgodnie z dostarczoną W}konawcy Dokumentacją Tecłrniczną, p.z:ez którą Strony rozumieją
dokumentację techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy (zwaną dalej ,,Dokumentacją
ProjeKową") pr4y czym 7a wiąĄce uznaje się wersje przekazane }lń7konawcy na nośniku
elektronicmym stanowiącym zatącznik do umowy arazLaląanik nr 2 ,,Kocztorys ofeńowy'

§ 2. oBoWĄzKI §TRoN

1. WVkonawca zobowią.zuje się do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną warunkami
niniejszej Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi pnepisami u§tawy z dnia 07 lipca 1994 roku -

Prawo budowlane, obowiąującymi Potskimi Normami i Normami Branżowymi, przepisami BHĘ o
ochronie p.poż, pnepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnęo oraz sztuką budowlaną
i wiedzą techniczną.

7. Wykonawca zobowiązuie się w szcząólności do:
1) zabezpieczenia, oznakonnnia terenu Robot oraz dbatości o: stan techniczny i prawidłowość

oznakowania terenu Robót przez caty czas trwania realizacji Umowy. \łfukonawca ponosi petną
odpowiedziatność za teren budowy od chwiti protokolarnęo przyjęoa placu budovry od
Zamawiającego do dnia odbioru końcowąo Robót. Do obowią3ków Wlkonawry należy dozór
wszelkich mateńałów, urządzeń oraz sprzętów wykorzyłstywanych do realizacji Umowy,
znajdująrych się na terenie budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedźatności za
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jakiekotwiek ubytki iloŚciowe tub jakościowe, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w
urządzeniach tub sptzęcie Wlkonawcy tub Podwykonawców oraz w mateńałach
wykorzystywanych do realizacji Umowy. WVłączną odpowiedziatność i ryzyko z tytułu
składowania na ptacu budowy §przętu, urządzeń i materiatów budowtanych, ponosi
W}konawca,

Z| stosowania materiatów i wyrobów budowlanyó zgodnych z wymogami określonymi w
Dokumentacji Technicaej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami; zasto§owane materiaty i urządzenia powinny być najwyższei jakości tj.
w l gatunku, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu (Ękonawca jest
zobowiązany do przedtożenia Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji
zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia przed montażem},

3) w pr4ypadku, gdy w Dokumentacii Technicmej zostaty wskazane naa^Ąf, maki towarowe lub
typy materiatów c4y produktów tub normy, aprobaty, specyfikacje cry systemy, Zamawiająry
dopuszcza oferowanie materiatów lub ronłłią3ań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią
u4yskanie parametrów technicznych nie gorszych od okrśtonych w Dokumentacji Technicmej
i W}konawca u4yska dta zaproponowanych rozrrliązań równowaźnych pisemną akceptację
autora projektu, inspektora nadzoru inwestorskiąo i Zamawiającąo, przed ich
dostarczeniern i montażem, w terminie nie zakłócającym realizacji harmonogramu,

4) w przypadku oferowania roanriązań równoważnych w stosunku do roałrią3ań okeśtonych w
Dokumentacji Technicznej, Ękonawca, który powotuje się na roałiązania równoważne, jest
obowiąany wykazaĆ i pruedstawiĆ w formie pisemnej podmiotom wskazanym w pkt 3
powyŻej, Że oferowane przez niego rozwiąania równoważne spetniają wymagania określone
przezZamawiającąo,

5) prue§trząania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska
naturalnego, Regutaminu Placu Budowy dla lokatizacji Niemany BÓr 1, a także podjęcia
wszelkich niezbędnych działań w cetu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu oraz takiej organizacji prac, aby nie spowodowata zaktoceń bezpieczeństwa ruchu
drogowąo. Optaty i kary wynikające z przekroczenia przepisów dotyczących ochrony
Środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie \łfikonawca, a dodatkovro naticzone mogą zostać
kary umowne pzewidziane w § 8 rst. 1 pkt. 9.

ó) utrzymania placu budowy w stanie wotnym od zbędnych przeszkód oraz usuwania i
składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i ńędnych materiatów, odpadków i śmieci,
urządzeń prowizoryczrrych, które nie ą potrzebne tub pcbywania się ich; utraymywania w
należytym porządku dĄ wewnętrfiych na budowie oraz wjazdu i wyjazdu na drogi
pub[icme;

7| zapewnienia kierownika budowy tegitymującego się stosownymi uprawnieniami
przewidzianymi przepisami prawa przez caĘ okres realizacji Przedmiotu Umowy, a także
zapewnienia personelu o la*atifikacjach i w itoki niezbędnej do odpowiedniąo i
terminowego wykonania Robót; W}konawca ponosi vqyłączną odpowiedzialność za osoby
pzebywające na terenie budorvy ze strony }lfokonawcy,

8) wspótprary w niezbędnym zakresie z osobami sprawującymi nadzór autorski i nadzór
inwestorski,

9) naprawy wszelkich szkod tub odtworzenia obiektów lub infrastruktury w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia w okresie realizacji Umowy, w tym naprawy uszkodzeń i
wykonania wszetkich prac odtworzeniowych na terenach pr4ytegłyó, za wyjątkiem sytuacji,
gdy uszkodzenia powstaĘ w okresie udostępnienia przez Wlkonawcę terenu budowy na
wyłącznoŚĆ okreŚtonego podmiotu zatrudnionego bezpośrednio przez Zamawiającego
(potwierdzonąo protokotem} na potrzeby wykonywania prac prżez te podmioty zatrudnione
przez Zamawiającąo, a niezwiązane z lłlĄlkcnawcą

10) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej budowy (jeśti konieczne) oraz sporządzenia
dokumentacji powykonawczej zreatizowanych obiektów i infrastruktury techn. na wtasny
koszt-w2ąz.,
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11) przeprowadzenia nieóędnych badań laboratoryjnych w petnym zakresie (o ile wymagane),
12) natychmia§towego informowania Zamawiającąo o wszetkich zaistniatych problemach i

trudnoŚciach mających wpływ na terminową i bezusterkową reatizację przedmiotu umowy
oraz przedstawienia proporycji ich rozwiązania,

13) pzedkładania na piśmie do akceptacji Zamawiającąo kolorów, struktur itp. elementów
wykończeniowych,

14) samodzielnąo zabezpieczenia zaplecza socjalnęo oraz technicznąo bezpośrednio w
miejscu wykonywania Umowy,

15) poniesienia kosztów materiatów i urządzeń nieńędnych do realizacji Robót, a także ich
transportu na plac budowy; W}konawcy nie prrystuguje w tym akresie odrębne
wynagrodzenie,

W}konawca przed zgtoszeniem Robót do odbioru końcowąo zobowiązany ist:
1) do dokonania, na własny koszt, odbiorów technicznych i wszetkich niezbędnych badań oraz

pomiarów przez uprawnione do tąo jednostki gestorów mediów (w zakresie wymaganym),
2| dokonać pełnąo uporządkowania samąo obiektu, jak również terenu budowy oraz terenów

bezpośrednio prryĘłych,
3) wszelkie kosńy ariązane z przel<azaniem obiektu Zamawiającemu ponosi Wlkonawca.
Wlkonawca, w lazie zaistnienia potrzeby, umożtiwi pełny dostęp do terenu budowy odrębnie
zakontraktowanemu bezpośrednio pn:€z. Zamawiającęo wykonawcy wyodrębnionych prac i/lub
dostawcy etementów wyposażenia. Wlkonawca ma obowiązek podięc,a wspfiprary ze wskazanym
podmiotem w sposób zapewniająry płynną i terminową reatizację Robót, a ewentualny, odrębny
dodatkovyy wykonawca, będzie miał obowiązek podporządkowania się poleceniom kierownika
budowy.
}l§konawca oświadcza, iż zapoznat się z Dokumentacją Techniczną akceptuje ją w catości i nie
wnosi żadnych uwag.
Zamawiający zobowiąuje się do:
1) dostarczenia \łlkonawcy Dokumentacji Technicznei,
Z) protokolarnego przekazania Wlkonawry ptacu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania

Umowy,
3) zapewnienia nadzoru autor§kiĘo i inwestorskiąo u/e ws4ystkich niezbędnych

specja[nościach,
zapewnienia odbioru wykonanych Robót, z wyjątkiem tych, które zostały wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy,
zaptaty wynagrodzenia należnąo Wykonawry zgodnie z Umową
dostarczenia niezbędnych dokumentów i oświadczeń niezwiązanych z Robotami, a
koniecznych do ztożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu; Wykonawca wystąpi
do Zamawiającego na piŚmie o dostarczenie ww. dokumentów, ze stosownym wyprzedzeniem
umożliwiająrym ich przygotowanie i przedlozenie Wlkonawcy. Zamawiająry nie ponosi
odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Wlkonawcę decyzji o poałoleniu na użytkowanie
obiektu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z powodu braku ww. dokumentów,
jeżeti Wykonawca nie wystąpit do Zamawiającąo ze stosownym wyprzedzeniem o
dostarczenie ww. dokumentów.

§ 3. UBEzPlEczENlE

1. WVkonawca zobowiązany je§t do ubezpieczenia Robót na peten okres realizacji prac, tj. od dnia
protokotarnąo przejęcla od Zamawiającęo ptacu budowy do dnia podpisania przez strony
bezusterkowąo protokotu odbioru końcowąo Robót (pral czym w ramach niniejuej umow
Strony dopuszaająw bezusterkowp protokole odbioru wystqlienie uchybień mnłejszej wagi, tj.
u§terek, których usunięcie maże zastać wykonane w nieprzekracz,alrrym terminie 14 dni, oraz ich
łączna wartość nie przekraaa 0,5%wartaki przedmiotowego kontraktu} od:
1) wszelkich rylyk budowtanych (CAR), w tym: wykonyranych prac, obiektów budowlanych,

4|

5)

ó)
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urządaeń oraz wszelkiąo mienia ruchomego i nieruchomego vł.tiązanego bezpoŚrednio z
wykonywaniem Robót - na sumę nie mniejszą niż wartość umowna określona w 5 5 niniejszej
Umowy,

Z| odpowiedziatności cywitnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z
wykonyrraniem działalnoŚci związanej z Przedmiotem Umowy - na §umę nie mnieiszą niż 200
tys. zt.

ż. Ubezpieczenia Wlkonawca dokona na swój koszt. fotisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe, w tym
potwierdzenia uiszczenia sktadek zgodnie z harmonogramem ptatności, poświadczone za zgodność
z oryginałem, Wlkonawca ztoży Zamawiaiącemu w terminie do dnia protokolarnąo przekazania
ptacu budowy, tecz nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia Robót, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

§ 4. TERMINY REALlzAcJl RoBÓT

1. W}konawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.08.2019r.
?.. Termin wykonania Przedmiotu Umowy jest tożsamy z datą zgtoszenia zakończenia Robót wraz z

jednoczesnym spdnieniem poniżs4ych warunków:
1} dostarczeniem oŚwiadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane;
Z| dostarczeniem oświadeeń inspektorów nadzoru, potwierdzająrych gotowość przedmiotu

umowy do odbioru;
3) dostarczeniem pisemnych potwierdzeń podpisanych przez osoby uprawnione do

reprezentowania Poótvykonawców, że nateżne i wymagalne im kwoty za roboty wykonane
pnzez nich w ramach przedmiotu Umoury zostaty zapłacone przez t§konawcę (z wytączeniem
ewentualrrych kaucji gwarancyjnych atrzymanych przez \łfokonawcę}, a fudwykonawry nie
wno§ą i nie będą podnosić źadnych roszczeń wobec Zamawiającęo zvrliązanych z
wykonyłaniem Robót;

4| dostarczeniem kompletu dokumentacji pwykonawczei wraz z kartami
katalogo\ryymi/materiałowymi, atestami, dopuszczeniami, kartami gwarancyjnymi itp. (dta

każdej zbrań z osobna).

§ 5. WYNAGRoDZENIE zA PRZEDM|oT UMowY

Strony ustalają że za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................. zł brutto (stownie: ztotych i
00/100), w tym: zł netto (słownie: złotych i 00/100) i .....-........... zł podatku VAT
(stownie: ztotych i 00/100) wg stawki ...%.

Wynagrodzenie ryczałtowe nie będże podtąać zmianom ani waloryzacji, poza przypadkiem
wskazanym w § 15 ust. 3 Umowy lub zmianom w zakresie stawki podatku VAT.

Wykonawca oŚwiadcza, że wykorzystał w§zelkie środki mające na cetu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, stanowi jedynie materiał
pomocniczy do określenia wartości Robot. Stuży on wyłącznie do określenia cen jednostkowych
określonych elementów Robót oraz rodzaju oferowanych materiałów. Nie służy on natomiast do
rozticzenia rzeczowego zakresu wykonanych Robót w przypadku ewentualnego żądania przez
Wykonawcę dodatkowej zaptaty, jeżeti na etapie wykonawstwa stwierdzi, że dokonat btędnego
przedmiaru Robót tub btędnie prżyjął technotogię Robót. Wszetkie rozbieżności w Dokumentacji
Technicznej zostały wyjaśnione z Wykonawcą pzed zawarciem niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty anłiązane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy
i innych śMadczeń niezbędnych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, niezależnie od
ostatecznego rozmiaru Robót budowlanych i innych świadczeń oraz pono§zonych przez Wykonawcę
kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógt żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby

1.

ż.

3.

4.
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w czasie zawarcia Umowy nie można byto przewidzieĆ romliaru lub kosztów tych Robót i innych
świadczeń.
Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważnoŚci, wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
Wlkonawca, v/ ramach ustatonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczałtowego, zorganizuje
plac budowy wła§nym staraniem i zapewni ochronę mienia.

§ 6. WARUNK| PŁArNoścl

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez lnspektora Nadzoru Zamawiającąo
Roboty reatizowana będzie w okresach miesięcznych (kalendarzowych, na podstawie faktury VAT
prawidtowo wystawionej raz w miesiącu przez Wlkonawcę.
W}konawca wystawia fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru czę§ci poszczegótnych Robót,
stwierdzającego itoŚĆ i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisanęo przez lnspektora
Nadzoru.
Brak którąokolwiek ze wskazanyó powyżej elementów skutkować będże odmową prźyjęcia
faktury p ruez. 7amawiaj ącego.
Rozticzenia częściowe rea[izowane będą maksymalnie do wpokości 90% zaawansowania rzeczowo-
finansowąo catego Pęedmiotu Umowy; po osi€nięciu tei wartości następną ptatnością Jest
rozticzenie końcowe.
Wlnagrodzenie przystugujące }tfrkonawcy będzie ptatne ptzelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 14 dni d daty dostarczenia Zamawiającemu prawidtowo
wy§tawionei faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Faktura końcowa opi*rająca na co najmniej 1ffi wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, w}rtawiona zo§tanie po @pisaniu bezusterkowęo protokotu odbioru końcowego
Robót i uplawomocnieniu się dec]rzji, o której mońia w § 4 ust. 3 pkt 4 Umowy.
Za termin dokonania ptatnłńci r.unaje się dzień, w którym Zamawiająry potecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy, a bank dokonał księgowania tei operacji na
rachunku Zamawiającęo.

§ 7. oDBloRY

W toku realizacji Przedmiotu Umowy, Strony będą dokonywaty częściowych odbiorów Robót, na
podstawie protokotów odbioru części Robót stwierdzająrych itość i zakres rzeczory wykonanych
Robót, w cetu ustalenia ich wartości dla celów rozliczeniowych, tj. jako podstawy do wystawienia
faktur miesięcznych, o których mowa w § ó umowy, oraz odbiorów Robót zanikowych i utegających
zakryciu, a po wykonaniu całego Przedmiotu Umowy - odbioru końcowego Robót.
Odbiory częściowe dokonywane będą ostatniego dnia robocząo danego miesiąca katendarzowego
realizacji Umowy, zaŚ odbiory Robót zanikowych i utegająrych zakryciu - w terminie 3 dni
roboczych od dnia wpisania do dziennika budowy pnez Kierownika budowy gotowości do
dokonania odbioru tych Robót. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin ten może zostać
wydtużony na wniosek Zamawiającego do nie więcej niż 10 dni od daty powiadomienia.
W przypadku stwierdzenia przez lnspektora Nadzoru wad w Robotach podtegających odbiorom
częŚciowym lub w Robotach zanikowych tub utegających zakryciu, zostanie to odnotowane w
protokole odbioru częŚciowego wraz z wyznaczonym odpowiednim terminem do usunięcia wad.
WÓwczas Zamawiającemu przystuguje prawo do odmowy dokonania odbioru takich Robót do czasu
usunięcia wad przez Wykonawcę, d w razie bezskutecznąo uptywu terminu w}znaczonego na
usunięcie wad - do zastępczego usunięcia wad, na koszt i ryryko Wykonawry.
Zamawiający, po zgtoszeniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego i
potwierdzeniu - w formie pisemnej - przez lnspektora Nadzoru gotowości do odbioru, w c,iągu
dwóch tygodni powoła komisję odbioru końcowego oraz zakańczy czynności odbioru tub odmówi
odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie, w przypadkach wskazanych w Umowie.
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Przez gotowość obiektu do odbioru końcowego rozumie się wykonanie przez Wykonawcę całości
Robót objętych Umową oraz przeprowadzenie odbiorów technicznych, niezbędnych badań tub
pomiarów przez uprawnione do tąo organy i dostawców mediów warunkujących dopuszczenie
poszczegótnych obiektów do użytkowania. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru
końcowąo, o którym mowa w ust. 4 powyżei, Wlkonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu wszelkich dokumentów nieóędnych do przeprowadzenia odbioru, w
szcząólnoŚci dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy i § 2 ust. ż pktż Umowy. Brak
dostarczenia dokumentóq których mowa w zdaniu powyżej, uniemożliwia przeprowadzenie
odbioru końcowego.
Dokumentem odbioru będże spisany beansterkowy protokd odbioru końcowęo, zawierająry
wszelkie ustatenia w toku odbioru.
W prrypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowąo, że Umowa nie zostata wykonana w
catości, Zamawiający ma prawo powstrzymania się z podpisaniem protokotu odbioru. Wykonawca
zobowiązany jest do nieartocznąo wykonania Umowy. Po wykonaniu Umowy stosuie się
postanowienie ustępów poprzedająrych niniejszego paragrafu
Jeżeti w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu pr4ystugują
następujące uprawnienia:
1) jeżeti wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, zachowując prawo do kar umownych i

odszkodowania, może:
a} przyjąĆ Roboty do odbioru końcowąo z wadami, obniżając wynagro&enie W}konawry za

element Robot dotknięty wadami propoĘonatnie do utraconej wańości użytkowej,
estetycmej tub technicznej;

b} przyjąć Roboty do odbioru końcowąo, wlpnaczając Wlkonawcy odpowiedni termin na
usunięcie wad, a w razie opóŹnienia tub po bezskutecznym uptywie w}rzlagzonĘo terminu
- óniżyć odpowiednio wynagrodzenie \łfikonawcy lub dokonać zastępczęo usunięcia wad,
na kosń i ryzyko }lfokonawcy;

c) odmówić dokonania odbioru końcowego Robót do czasu usunięcia wad, uniemożtiwiająrych
użytkowanie Pzedmiotu Umowy zgodnie z przemaczeniem, Ędając ich usunięcia z
w}znaczeniem odpowiedniąo terminu; bezskutecmy uptyw t€o terminu uprawnia
Zamawiającąo do usunięcia wad w zastępstwie Vfikonawry, na koszt i ryryko }lfrkonawry
tub do odpowiednięo obniżenia należnęo mu wynagrodzenia;

Zl jeżeti wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczrrości wynika, że Wlkonawca nie
zdota ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiaiąry może odmówić dokonania odbioru
końcowąo Robot i od §moury odstąpiĆ w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia istnienia wad

Wzez Zamawiającąo, jeżeli wady Ę istotne; jeżeli wady nie są istotne (tj. nie
uniemożliwiają użytkowania Pęedmiotu Umowy zgodnie z p(zeznac2eniem), Zamawiająry
może przyjąć Przedmiot Umowy do odbioru i obnidć wynagrodzenie Wlkonawry w
odpowiednim stosunku.

Zamawiająry może przerwać czynności odbioru końcowęo, jeśti w czasie ich trwania ujawniono
istnienie wad uniemożtiwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, do
czasu usunięcia wad.
Wykonawca zobowiązany ie§t zawiadomić Zamawiającąo o usunięciu wad araz żądać
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót, na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.

11, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez Strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Żądaiąc usunięcia stwierdzonych wad, ZamaMający wyznaęy V|konawry termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie.
Do czasu zakończenia odbioru końcowąo W}konawca ponosi petną odpowiedzialność za Roboty.
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Wlkonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w pr4ypadku niedotr4ymania terminu określonęo w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - w

wysokości 0,a5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, zal<ażdy
rozpoczęty dżeń opoźnienia,

Z) każdorazowo, w pr4padku nie przystąpienia w terminie do wykonania przegtądu
gwarancyjn€o, o którym morĄra w § 9 ust. 5 - w wysokoŚci 1 000,00 złotych brutto,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych prły odbiołze częściowym tub końcowym tub
stwierdzonych w prząĘach gwarancyinych w wytokości:

a) 0,5% wartości brutto wadliwąo elementu Robót, w pr4ypadku wad stwierdzonych w
trakcie odbiorów częściowych,

b| 0,77o wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, w przypadku wad
stwierdzonych w odbiorze końcowym,

c| 0,1% wynagrodzenia umownąo brutto za wykonanie kzedmiotu Umowy, w przypadku wad
stwierdzonych w przegĘdach gwaranryjnych,

za każdy rozpoczęty dzien oŃźnienia, liczony od dnia w}unaczon€o na usunięcie wad do
dnia faktycznąo ich usunięcia,

4' za odstąienie od urnowy przez Zamawiającęo z przyęyn, o których mowa w § 13 ust. 1

Umowy,, teĘcyó po stronie lłfukonawry, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownĘo brutto,

5} za nieurykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wlkonawcę, inne
aniżeti okreśtone wpkt 1) - 3), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownąo brutto,
polęające na:

a) nieuzasadnionyn wstr4ymaniu Robót, tr,ńńjącym dłużej niż 20 dni,

b} nieuzasadnionym nieprzystąlieniu do wykonywania Robót w terminie 14 dni od dnia
przekazania ptacu budowy,

6) za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych, okreśtonych w § 3

niniejszej Umowy - w wysokości 5m,m zt brutto zakażĘ rozpoczęty dzień opóżnienia,

7') za wprowadzenie podvqykonawcy na teren robót przed przedstawieniem Zamawiającemu
umowy z podvrykonawcą tub iej projektu i t-uyskaniem aprobaty Zamawiającego - w
wysokoŚci 500,m zł brutto, z wyjątkiern sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy
spowodowane byto koniecznością natychmiastowąo działania w celu zapobieżenia
katastrofie lub w cetu uniknięcia strat,

8) za opóźnienie w dostarczeniu umowy lub jej projektu, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej
Umowy, w wpokości 2@,m zt brutto zal,ażóy rozpoczęty dzień opóźnienia,

9) za każdorazowe ujawnienie faktu tamania postanowień § 2 ust. 2, pkt. 5 niniejszej Umowy,
kara w wysokości 200,00 zł brutto.

Zamawiający zaptaci Wykonawcy karę umowną:
1) w prz.ypadku niedotr4ymania terminu przekazania placu budowy określonego w § 2 ust. 8 pkt 2

niniejszej umoyvy w wpokoŚci 0,a5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień łvtoki.
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie może zostać objęte dofinansowaniem z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnęo Województwa Podtaskiego na tata
ż014-ż0ż0 (Wlkonawca zobowiązuje się do nieanrtocnąo poinformowania t§konawry o
podpisaniu umowy o dofinansowanie} w pr4ypadku poniesienia szkody przez Zamawiającąo w
postaci utraty części lub całości dofinansowania w wyniku zaistnienia okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wlkonawca, Wykonawca zobowiąuje się do zapłaty Zamawiającemu
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wartoŚci pieniężnej równej wartoŚci utraconego dofinansowania względem dofinansowania
wynikającego z Umowy o dofinansowanie projektu w terminie 30 dni od daty pisemnego
poinformowania przez Zamawiającęo o zaistniałym fakcie.
§trony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wpokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
W razie naticzenia kar umownych Zamawiająry potrąci je z wptawionych faktur na zasadach
okreŚtonych w art. 498 K.C.

§ 9. GWAMNCJA

Wykonawca niniejszym udzieta gwarancji na wykonane roboty na okres ....... lat od daty podpisania
przez Zamawiając€o i Wykonawcę protokcńu odbioru końcowęo - zgodnie z kartą gwaranryiną
wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji vqykonawca zobowiązany jest usunąć [ub dostarczyć

łzeczy wolne od wad, nieałtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiającego,

2'' w pr4ypadku niezachowania terminu w}znaczonąo pftez Zamawiającego, Zamawiaiący ma
prawo powierłyĆ usunięcie wady osobie trzeciej na wytączny kosa i ryzyko Wlkonawry, co nie
pońawia Zamawiającęo dochodzenia innych roszczeń przałidzianych niniejszą umową.

Wszelkie koszĘ arią3ane z wykonywaniem gwarancji pnosi Wifionawca.
Okres gwarancji bięnie od daĘ Spisania ptz*.Zamańającęo i W}konawcę bezusterkowęo
protokołu odbioru końcowęo RoŃt - zgodnie z kartą gwaranqfiną wptawioną najpóźniej w dniu
odbioru końcowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji W}konawca zobowią7any je§t u§unąć tub dostarcryć

neczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu potecenia przez
Zamawiającego,

7\ w prrypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiaiąry ma
prawo powierzyĆ usunięcie wady osobie trzeciej na wytączny koszt i ryzllko Wlkonawcy, co
nie pońawia ZamawiającĘo dońodzenia innych roszczeń przaridzianych niniejszą Umową.

Zgtoszenie wad dokonyłane będzie przez ZamawiającĘo niezwłocznie i w formie pisemnej lub
drogą maitową na adresy: ,..... Wszetkie koszty ałiązane z wykonywaniem obowiązków
gwarancyjnych ponosi WVkonawca.
Wykonawca zobowią3uje się do wykonyrania w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatnie
przętądów gwaranryjnych co 12 miesięry, licząc od daty odbioru końcowąo. W zakresie
wykonywanych ptzętąów wykonpvane będą w szczęólności kontrote stanu technicznąo obiektu
obiętĘo niniejszą umową.
Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane Róoty jest anatogiczny do okresu
udżetonej gwarancji i wynosi ... tat od daty podpisania przez 7amańającęo i Vlkonawcę
bezusterkowego protokotu odbioru kńcowęo.

§ 1 o. zABEzPtEcZENlE NALEŹYTEGo wYKoNANlA UIt^owY

1. Tytutem zapewnienia nateżytego wykonania umo\r,,y llĄlkonawca wnosi zabezpieczenie w wlnokości
5% wartoŚci robót brutto, co stanowi l$otę .....................PLN, w formie

Zabezpieczenie wno§zone w pieniądzu w petnei kwocie zostanie wpłacone na konto
Zamawiającęo nr 85 1090 ż590 0000 0001 41ż41525 w ciągu 14 dni od daty @pisania umowy lub
potrącone z ptatności częściowych {do wyboru Wykonawcy}.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na
okres obejmująry wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi.
70% kwoĘ zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia,
zostanie nrrócone lub arotnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
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Zamawiając€o za należycie wykonane. fuzostata częśczabezpieczenia zo§tanie zwrócona w ci€u
15 dni po upływie okresu rękojmi.

5. W prrypadku nienależytęo rlrykonania zamówienia zabezpieczenie staje 5ię wtasnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i
pokrycia roszaeń z tytutu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

6. Dokument Gwarancji zaakceptowany przez Zamawiającąo (w oryginale) winien zostać
przedtożony Zamawiającemu w ciąu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nieprzedtożenie dokumentu
Gwarancji tub pzedłożenie Gwarancji niespetniającej wymagań Zamawiającego, skutkuje
naliczeniem kar umownych, w w16okości 2ffi ztzal.,ńdy dzień opóźnienia.

7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie zostat wykonany w terminie określonym w § 4 ust. 1

umowy, a zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niż w pieniądan, najpóźniej na 7 dni
robocąrch przed uptywem ważności zabelpierz;enia Wykonawca zobowią.zany jest przedłńyc
obowiązującą gwarancję i/tub poręczenie lub przedtożyć nową gwarancję ł/tub poręczenie lub
wptaciĆ pełną kwotę zabezpieczenia należytąo wykonania umowy na konto ZamawiającĘo na
termin niezbędny do zakończenia prac, @ rygorem naliczenia lęry w wysokości żOa zł za każdy
dzień opóźnienia

8. JeŚti Vfokonawca nie dokona cąynności, o których mowa w ust. 6, Zamawiającemu pr4ysługuje
prawo wystą)ienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie.

9. W przypadku braku usunięcia wad tub usterek Robót w terminaó wynikająrych z Umowy,
Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, który zostanie pokryty
bezpoŚrednio z ustanowionĘo przez Wlkonawcę zabezpieczenia, na co Wlkonawca wyraża
niniejszym zgodę.

10. Zamawiająry dopuszcza, na wniosek Wykonawry, ustanowienie zabezpieczenia roszczeń
wynikających z niolrykonania lub nienależytąo rłykonania Umowy, tub niewykonania tub
nienależytąo wykonania obovrliązków Wykonawcy wynikająrych z rękojmi tub gwarancji, w formie
zaakceptowanej uprzednio przez Lamawiającąo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
(,,Gwarancja"), beanrarunkowej i nieodwdatneJ, płatnej na pienłsze Ędanie Zamawiającęo.
WlsokoŚć Gwarancji opiewać Ędzie na loroty odpowiadające wysokości kaucji gwaranryjnej o
którei mowa w t:st. 1.

11. JeŚli WVkonawca nie dokona czynności, o których mowa powyżej, Zamawiającemu pr4ystuguje
prawo wystą)ienia z weanraniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie tub do zatrzymania
wynagrodzenia należnego Wlkonawcy w wpokości odpowiadającej kwocie Kaucji Gwaranryjnej
naleźnej na dany dźeń, stosownie do postanowień niniejszęo paragrafu.

§ 11. PoDwYKoHAwcY

Wlkonawca zamierza zlecić podwykonawcom następujący zakres Robot:
1 ) .........

7\ .........

3) .........

4') .........

Do zawarcia przez Wlkonawcę umowy z poółykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda
Zamawiającęo. Nie Ńźniej niż na 7 dni przed planowanym skierowanym do wykonania Robót
któregokolwiek Podwykonawcy, Wlkonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu na piśmie
umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz 7 częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
okreśtonych w umowie lub jei projekcie. ZamawiaJący wymaga aby umowa zostata sporządzona
wedtug istotnych po§tanowień niniejszej umowy. Umowa ta powinna określać przedmiot umowy,
pzenosić na Podwykonawcę obowiązki co do sposobu realizacji umowy natożone przez
Zamawiającego na Wlkonawcę, okreśtać terrnin wykonania, wartość i warunki ptatności,
obowiązki stron, obowiązek Wlkonawry terminowej zapłaty wynagrodzenia fudwykonawcy,
warunki realizacji zamówień dodatkowych, odbiory warunki rękojmi i gwarancji oraz terminy
warunki i gwarancji nie krótsze niż terminy określone umowa Zarnawiającąo z W}konawcą. Jeśli
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Podwykonawca zaoferuje krótsze terminy gwarancji i rękojmi to Wykonawca zlozy
Zamawiającemu zapewnienie przejęcia na siebie obowiązków wynikająrych z gwarancji i rękojmi
na pozostaty okres czasu. Jeżeti Zamawiający w ciągu 7 dni od jej przedstawienia nie zgtosi na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń nateł uważać, iż wyrazit zgodę na jej zawarcie.

3. Zawierając umowę z Podwykonawcą W}konawca ponosi wytącmą odpowiedziatność za zapłatę
wynagrodzenia za roboĘ budowtane wykonane przez Podwykonawcę.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawry, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje dziatanie.

5. W pr4ypadku powierzenia reatizacji Robót Fodwykonawcy, Wlkonawca jest zobowią7any do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia należnego Podwykonawry z zachowaniem
terminów ptatności określonyó w umowie z Podwykonawcą z tlwzględnieniem zapisów
określonych w § 6 ust. 1 umowy.

ó. W przypadku \^/ystą)ienia pnez Podwykonawcę w stosunku do Zamawiającego z żądaniem zaptaty
wynagrodzenia za wykonane na rzecz Wlkonawry prace, Zamawiająry powiadomi o tym facie
pisemnie Vffkonawcę. WVkonawca zobowią.zany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania w/w
pisma, przedstawić Zamawiającemu dowód zaspokojenia w catości wystosowanego przez
podwykonawcę żądania, pod rygorem skor46tania przez zamawiającego z uprawnień opisanych w
ust. 7 poniżej.

7. W sytuacji zrniany tub zatrudnienia nowĘo Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z
Podwykonawcą w zakesie wynagrodzenia bez ąody Zamawiającąo oraz w pr4ypadku
nieuwzgtędnienia sprzeciwu lub zastrzgżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającąo ąodnie z
ustaleniami wskazanymi w ust. 2, Zamawiającemu prłntugują uprawnienia w postaci: odmowy
podpisania protokotu odbioru robót oraz wypłaty wynagrodzenia z §Ąutu realizacji umo\ryy przez
Wlkonawcę do casu dostosowania warunków umów do ustaleń okreśtonych w umowie lub
odstąpienia od niej z winy }lfokonawcy, a także naliczenie kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.
7 i 8 umowy

8. W przypadku, gdy Wlkonawca nie wywiryuje się terminowo z zobowią.zań finansowych w stosunku do
fudwykonawcy/ów, Zamawiającemu prrystuguje prawo do:
1. podjęcra dziatań mająrych na celu bieĘce i terminotałe finamowanie Robot reatizorłnanych przez

tyń Podwykonawców, a w szcząótności dokonywania ptatności wynagrodzenia należnąo
Wykonawry bezpośrednio na rzecż Poóqykonawry/ów. Jeźeti w wyniku za§tosowanych dziatań
nastą)ią zmniejszenia ręulowanyó płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wpr.el dokonyrłnnie
ptatności bezpośrednich na rzecz Pdwykonawców, nie bę&ie to traktowane jako nieterminowe
rąulowanie zobowiąań w stosunku do Wykonawry. Niniejsą umo$ą Wlkonawca upoważnia
Zamawiającego do dokoą6łrania takich ptatnoŚci bezpośrednia na (zea, Podwykonawcy/ów, na
zasadzie przetewu wi€rżfrtetności ;

Z. zatrzymania ptatnoŚci na rzerz Wykonawcy do czasu realizacji przez niego ptatności na fizecz.

Poółrykonawców w części odpowiadającej kwocie niezaptaconej Podqlkonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, iż w prz.ypadku dokonania przez Zamawiającąo, na podstawie ust. 7 po-

vqzej, ptatności odpowiedniej części przystugującego W}konawcy wynagrodzenia na rachunek
Podwykonawrylów, nie będzie dochodził z tĘo tytułu żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającąo uznaJąc, iż iąo roszczenie o zafratę wynagrodzenia zostato w tej części
zaspokojone.

9. Zamawiający dopuszcza bezpośrednia ptatność należności Podwykonawcom na podstawie umów
przelewu wierzytetnoŚci zawartych międry Wykonawcą i Podvqykonawcą zaakceptowanych przez
Zamawiającąo.

10. W pr4ypadku roanrią.zania Umowy w wyniku wykonania prawa odstąrienia, Umowa przestaje
wiązaĆ poczitw§zy od dnia wykonania tęo prawa (tj. ex nunc}, a zatem w mocy pozostaią m.in.
wszystkie po§tanowienia dotyczące wzajemnych rozliczeń, w szczególności postanowienia
dotyczące obowiązku zapłaty kar umownych, odpowiedzialności z tytutu rękojmi i gwarancji
jakości.
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3.

§ 12. NADzÓn Nłp WYKoNANlErtł UMowY, PRzEDsTAwlclELE sTRoN

1. Strony wyznaczaią §woich przed§tawicieli na budowie:
Zamawiająry
Wykonawca

Fs. Piotr Karpiesiuk

Nadzór inwestyryjny ze strony Zamawiającąo będzie wykonywany przez
Rozliczeniem projektu ze strony Zamawiającego zajmować się będże

4. Nadzór autor§ki będzie sprawowany przez
5. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawry będzie
6. Wlkonawca zobowiąany jest z wtasnej inicjaĘwy zapewniĆ za§tęp§two w przypadkach:

1) śmierci, choroby tub wypadku któręokotwiek z przedstawicieli Wlkonawcy,
Z' jeżeti jest koniecme zastąpienie którąokolwiek z prredstawicieli z innych przyuyn, niż

wymienione w pkt 1, które nie sązależne od Wlkonawry.
7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zniany któregokotwiek z przedstawicieli Wlkonawry,

proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.
8. Wlkonawca może dokonywać zmiany kierowników robót, jedynie 7a uprzednią zgodą

Zamawiającąo, akceptującąo nowęo kierownika robót.
9. Zamawiająry może Ądać od \łlkonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje

on swoich obowiązków wynikająqych z Umowy.
10. W przypadku zmiany kierownika budovqy, nowy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia

stosowne do rłykonyranych czynności.

§ 13. oDsTĄPlENlE oD UMowY

1. Zamawiającemu prrystuguje prawo odstąrienia od Umowy w terminie 60 dni od zajścia poniżej
wskazanych okoticmości, pod warunkiem uprzedniąo weałnnia Vfrkonawcy do usunięcia stanu
naruszenia Umowy w terminie co najmniej 14 dni i bezskutecznego uptywu tego terminu:
1) niepr4ysĘlienie Wlkonawcy do realizacji Robot w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy;
ż| zaniechanie lub wstr4lmanie Rońt przez okes 20 dni, bez uprzedniej zgody Zamawiającąo;
3) niewykonywanie lub nienateżyte wykonywanie obowiązków Wlkonawry wynikająrych z

Umowy tub przepisów prawa,
4| opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekraczające okres 20 dni w stosunku do

terminu, o którym mowa w § 4 ust. l Umowy,
5) nieprzedtużenie okresu ważności zabezpieczenia należytąo wykonania Umowy w sytuacji

określonej w § 10 ust. 7 Umowy,
6) dopuszczenie do wykonyrania Robót Fodwykonawców [ub kierownika budowy/robót, bez

uprzedniąo poinformowania Zamawiającego i uzyskania jęo zgody.
2. Niezależnie od pr4yczyn określonych w u§t. 1, w razie wystąrienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie Umowy nie led w interesie Zamawiającąo, &Ęo nie można byto
przewidziec w chwiti zawarcia Umoury, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku W}konawca może
ządać jedynie wynagrodzenia na[eżnęo mu z tytułu wykonania części Umowy.

3. Zamawiająry ma prawo do dstąrienia od Umowy, jeżeti W}konawca nie dostarc4y w terminie 30
dni od daty protokotarnego przekazania terenu robót, dokumentów ubezpieczeniowych
określonych w § 3 niniejszej Umowy.

4. Zamawiający jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie ogtoszenia upadłości tub
tikwidacji Wlkonawry, w przypadku śmierci Wlkonawry tub w przypadku ztożenia wniosku o
otwarcie postępowania układowąo, a takźe w razie pouzięcia przez Zamawiającąo informacji o
ztej sytuacji finansowej Wykonawcy, mogącej zagrażaĆ wykonaniu Umowy, w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu któĘkolwiek z powyźszych okolicmości.

5. OdsĘrienie od umowy przez }l§konawcę może nastąpić, jeżeli:
1) Zamawiaiąry wstrzymat wykonywanie Robót na okres dtuźsąy niż 30 dni, z pr4yczyn nie

qw - 11 -



Unia Europejska
EUropejski Funduśz

Rozwoju Regionalneqo

leżących po stronie Wykonawcy, przy cz'ym Wykonawca będzie uprawniony do odstąrienia w
terminie 60 dni od daty wystąrienia przyc4ny uza§adniaiącej odstąrienie, tj. upływu w/w 30-
dniowąo okresu.

2| Zamawiający opóźnia się z realizacią swoich zobowiązań finansowych wzgtędem Wykonawcy
co najmniej 60 dni, liczonych od dnia otrzymania drogą pisemną weanrania do zapłaty
informującąo o zaistniałej nlvtoce, prry rzym \łfrkonawca będzie uprawniony do odstąlienia
w terminie 60 dni od daty wystąpienia pzyęyny uzasadniającej odstąpienie, tj. uptywu w/w
60-dniowego terminu.

Odstąlienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przlpadku odstpienia od umouy, §trony zŃowiąane są do następuiących czynności:
1) Sporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, protokotu z inwentaąpacji wykonanych

Robót, na datę odstąrienia od Umovry. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie podejmie w
terminie udziału w czynnościach, drugiej ze §tron pr4ysługuje uprawnienie dokonania
jednostronnego protokotu inwentar;zacji,

ż| zabezpieaenia przerwanych Robót na koszt i ry4yko Strony, z której powodu druga Strona
odstąriła od Umowy tub która ponosi odpowiedziatność za od§tą}ienie od Umowy,

3) sporządzenia w nieprzekraczatnym terminie 30 dni wykazu materiałów i urządzeń, których nie
można wykorzystaĆ do reatizacji innyó Robót, za które zaptaci w terminie 14 dni Strona
odpowiedziatna za odstąpienie od Umowy tub z któĘ powodu druga Strona odstąpita od
Umowy,

4| Zamawiająry zobowiąany iest do zaptacenia wynagrodzenia w terminie 30 dni za Roboty
wykonane i potwierdzone protokołem odbioru, na podstawie faktury VAT doręczonej przez
Wlkonawcę Zamawiającemu.

§ 14. oDPowlEDzlrAtNoŚĆ wYxoxEwcY slŁAwYŻszA

Vłlkonawca ponosi odpowiedziatność wobec ZamaMającego i osób trzecich z tytutu wszetkich
szkód, w tym szkód na osobie i na mieniu, które wystą}ią w ariązku z realizacją niniejszej Umo-
wy.

Jeżeti w wyniku doznanych szkód, o których mowa w ust. 1 powyżej, osoby trzecie będą dochodzi-
ły swoich roszęeń bezpośrednio od Zamawiającego, Wlkonawca zobowiązany jest do pełnąo po-
krycia Zamawiającemu zasądzonych kosztów Ędowych, zastępstwa procesowego, pomocy prawnej
oraz ewentualnąo zaądzonąo odszkodowania ałłiązanąo z takimi roszczeniami.
Jeżeti w wyniku niewykonania lub nienateżytąo wykonania Umowy przez VĄlkonawcę Zamawiają-
cy poniesie jakiekotwiek udokumentowane koszty, w szcząótności koszty sądowe, koszty zastęp-
§twa procesowąo, pomocy prawnej, ązekuryjne lub koszty wykonania zastępczego, Wykonawca
zobowiązuje się do ich nłrrrotu Zamawiającemu w petnej wysokości.
Strony nie będą odpowiedzialne za arłokę tub niewykonanie Umowy jeżeti nastąpiło ono wskutek
dziatania sity wyźszej. Pnez,siłę wyższąo należy rozumieć zdarrenia zewnętzne, o charakterze
nadann1czajnym, niezateżne od woti Stron, Kórych Strona pzy zachowaniu należytej staranności
nie mogta uniknąć tub zapobiec, w tym w szcząólności:
1} akty wtadzy państwowej odnowące się do obszaru na którym następuje realizacja Robót,

uniemożliwiające jego wykonyranie;
Z) wyjątkowe anomalie pogodowe w postaci nawatnic, śnieżyc, uderzenia pioruna ęy tez

powodzi, uniemożliwiające vyykonywanie danego zakresu prac;
3) katastrofy naturatne tub awańe techniczne, których skutki dotyczyć będą także obiętych

niniejszą Umową Robót, o ile nie zostaty wywotane przez którąkolwiek ze Stron;
4) strajki mające charakter powszechny, utrudniające realizację przedmiotu ztecenia;
5) kotizje ze statkami powietrznymi tub pojazdami lądowymi;
6) rozruchy, zamieszki, powstania, dziatania wojenne, wprowadzenie stanu ktęski Ąlwiotowej na

obszarze, w którym następuje realizacja przedmiotu ztecenia;
7) zamachy terrorystycme.
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5. Strona która powotuje się na działanie sity wyższej, ma obowiązek natychmiastowego powiado-
mienia drugiej Strony o zaistnieniu przypadku siły wyższej.
W okoliczności, gdy przypadek siły wyższej uniemożtiwia wykonanie obowiąków umownych przez
okres dtuższy niż 6 m-cy, §trony przeprowadzą negocjacje w celu ustalenia zasad wykonania Umo-
wy. W prżypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od daty weałania do rozpoczęcia
negocjacii, Strony są uprawnione do roanrią.zania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15. z}łlANY UMoWY

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykutu.
Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możtiwość zmiany postanowień Umowy, w następującym
zakresie i okolicznościach:
1 ) wstrzymanie realizacji Robót pruezŁamawiającąo,
ż\ wstrzymanie realizacji Robót przez wtaściwe organy administracji pubticmej bądż

oneczeniem sądu, o ile wstrzymanie to nie nastąpiło wskutek uchybień i zaniechań
Wykonawry,

3) wydłużenia okresu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeti takie opóżnienie
jest tub Ędzie miało wpłytł na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następująrych
pr4ypadkach:

a) konieczności wykonania robót wykopatiskowych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu
Umovry,

b) sitywybzej w rozumieniu § 14 ust. 4 Umowy,
c} istotne dla Przedmiotu Umowy zmiany obowiązująrych przepisów prawa,

d) wprowadzenia mlian w dokumentacji technianej przez Zamawiającęo.
4) zmiany materiatów koniecznych do wykonyrłania Robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie

korzystna dta Zamawiającęo tub wynikająca z niedostęności na rynku tych mateńatów,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji kojektowej w zakresie reatizacji robót
zamiennych, niewykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji roŃt budow[anych, usprawnienia procesu budowy
bądź usunięcia wad ukrytych Dokumentacji Projektowej i uzyskania zatożonego efektu
użytkowego oraz zniany ofuwiąztliących przepisów prawa,

6) zmniejvenia zakresu rzeczowego Robót w obiek§^flnie uzasadnionych pr4ypadkach,
7', zmiany Podwykonawcy Robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiaiącego na taką

zmianę oraz spetnieniem przez nowĘo Podwykonawcę takich samych warunków, jak
Podwykonawca pierwotny.

W pr4ypadku okoticzności, o których mowa w u§t. 2 pkt 4}-5)-ó) powyżej, dopuszcza się zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W takim prrypadku Wlkonawca powinien
pzedtożyć do akceptacji Zamawiającego kosńorys róźnicowy z uwzgtędnieniem cen
jednostkowych Robót z kosztorysu ofertowąo, a w prżypadku ich braku - z uwzględnieniem cen
nie wyższych od średnich cen pubtikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesiącu, w
którym kalkutacja ie§t §porządzana oraz nakładów rzeczowych okreŚlonych w Katalogach
Naktadów Rzeczowych (KNR}, a w prrypadku robót, dta których nie określono nakładów
rzeczowych w KNR, wg innych ogótnie stosowanych katatogów tub naktadów wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
W prrypadku okolicmości, o których mowa w ust. 2 pkt 6) powyżej, zmiana wynagrodzenia, o
któn/m mowa w § 5 ust. 1 Umowy, będzie dokonywana poprżez zredukowanie itości i wartości
zaniechanych prac, ustalanych na podstawie cen jednostkowych Robót z kosztorysu ofertowąo i
potwierdzona protokotem prryiętym przez Strony Umowy.
Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. ?,3,4 jest zgoda na jej dokonanie wyrażona
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przez obie Strony oraz zlaŻenie uzasadnionĘo wniosku przez §tronę inicjującą zmianę lub
§porządzeni e przgz. Strony §tosownego protokotu.

§ 1ó. PosTANoWENlA KoŃcowE

W sprawach nieurąulowanych w umowie zastosowanie mają pruepisy Kodeksu Cywilnego oraz
pot§kiĘo prawa budowtanego.
Spory mogące wyniknąĆ $/ związku z realizacją niniejszej Umowy, §trony zobowią,zują się
roa.viązywaĆ potubownie w drodze negociacji. W razie braku porozumienia, §pory rozstr4ygat

Ędże sąd wtaściwy dta siedziby Zamawiającęo. Ktauzula, o KóĘ mowa w rst. 2 ma
zastosowanie również do roszczeń Zamawiającąo dochodzonych w razie odstąpienia od umowy.

W przypadku, gdy jedno z po§tanowień niniejszej Umowy będzie tub okaże się nieważne tub
nieskuteczne, to ważnoŚĆ pozostatych postanowień pozostanie nienaruszona. Strony zobowiązują
się do zastąpienia nieskutecmego postanoMenia takim skutecznym postanowieniem, dzięki
któremu zostanie osiągnięty ałożony w umowie cel gospodarczy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiąrych egzemptarzach, z których jeden otrzymuje
Vfokonawca i jeden Zamawiająry.
lntąratną częścią umowy są następujące zatączniki:

Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna (pruekazana Wlkonawcy na moment podpisania umowy
za poŚrednictwem §trony www: w!yt! e&tąyeb:_ątpvyjąsb.ą§!
oraz na nośniku elektronicznym)
Załącznik nr 2: Kosztorys ofertowy o którym mowa w § 5 ust. 4 (przekazany Zamawiającemu na
moment podpisania umowy}.
Załącznik nr 3: Kańa gwarancyjna {gwarancja jakości).

zAlńAw,AJĄcY WYKONAWCA

3.

4.
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Zatącznik nr 3 do umowy
l wzór karty gwarancyi nej /

IGRTA G\ĄIAMHCYJNA
(Gwarancja jakości)

okreŚlająca uprawnienia Zamawiając€o z tytt*u gwarancji jakości

Pzedmiot gwarancji:

Realizacja inwesĘcji budowlanej -remont elevncji, ńęźby daclwwej, ościeży okiennych,
kztałtowanie terenu w ramach projektu pn. ,Ochrana dziedzictwd kulturowego tlajevła
KoŚcielnego poprzez remont zabytkowego Kościoła Parafiałnego pw. łiatki Bożej
Częstochowskiej i św. Kazimierza",lłlajano Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29l1 i 29t2.

Zamawiający jako Uprawniony:
Parafia Rzymskokatolicka pw. lA.B. Częstochounkiej i śu lGzimierza w Majewie Kościelnym,
iĄajewo KoŚcielne 1,16-1ż4 Sidra, NlP 1451ż83Ą96, REGON: 040042480, reprezento\flana przez:
1. Fs. Piotr Karpiesiuk - Proboszcz,
a,vany dalej,ZAłiAWAJĄCYlłto,

Wykonawca jako 6warant:

4. Umowa o Roboty Budowtane Nr
oraz: ...

z dnia

5. Charakterystyka techniczna plzedmiotu gwarancji: .............

6. Data odbioru końcowęo: dzień ..... miesiąc .. rok.....

7. Ęólne warunki gwarancji i jakości;

Wlkonawca (Gwarant) oŚwiadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, Umową Dokumentacją Gchniczną zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami
Ędącymi częścią Umowy, o której mowa w pkt 4.

1) Wykonawca (Gwarant} ponosi odpowiedziatność z §ltutu gwarancji jakości za \Ąrady fizycme
zmniejszające wartoŚĆ uĄftkową techniczną i estety€zną wykonanych robót.

ż) Okres gwarancji wynosi .... lat/miesięcy, liaąc od dnia spisania bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego (jeśli na wybrane elemenĘ przedmiotu gwararrcji ą różne okresy
gwarancji naleĘ je wymienić w załąeniku do niniejnej kartv}.

3) W przypadku ujawnienia się w okresie gwaranryjnym wady, okre gwarancji jakości zostaie
przedtuŻony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

4| Okres gwarancji bięnie od nowa w pr4ypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a
także w prrypadku dokonania istotnych napraw etementu.

5) Nie podtegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstate na skutek:

a) siły wyższej,

b) normatnąo zńycia obiektu tub jęo częsci,

c) działania osób trzecich,
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d) szkód wynikłych nie z winy Wlkonawcy (Gwaranta),

e) w prżypadku, gdy wada została spowodowana działaniem niezgodnym z instrukcją
obstugi [ub z przeznaczeniem danej rzeczy tub mechanicznym jej uszkodzeniem.

8. Obowiązki W}konawcy

1) W}konawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnąo usunięcia wad zgłoszonych przez
Zamawiającego tub upowa,żnionego pned§tawicieta Użytkownika w okresie trwania
gwarancji w następujących terminach:

a) awańi, wad zagraźająrych awarią oraz wad uciążtiwych - w trybie natychmiastowym
po ich zgłoszeniu, a jeżeti usunięcie awarii lub wady z obiektyłrnych wzgtędów
technicznych nie jest możtiwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustą}ieniu
przeszkody,

b) wad urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni
od daty zgłoszenia,

c) w pozostatych prrypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeti Strony nie
uzgodniły innego terminu.

2| Do rzasu usunięcia awańi lub wad, Ękonawca (Gwarant} abezpieczy teren.
3) Strony zastrzĘaią że jeżeti z uzasadnionyó przycryn technicznyó usunięcie wady nie

będźe możliwe we wskazanych terminach, §trony odrębnie ustalą termin usunięcia wady.
4') Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnąo usunięcia wsrystkich wad w

pr4ypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuź=ym okrmie gwarancji spowodowała
uszkodzenie elementu obiektu, dta któręo okres grarancji już uptynął.

5) §twierdzenie wunięcia wad uwaźn się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usuniętych wad lub prac naprawcrych.

9. Odpowiedzialność Wlkonawcy.

1) Wlkonawca (6warant) jest odpowiedżatny za wszelkie szkody i straty, które spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad tub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie i
karcie gwanncyjnej.

Z| Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udźetonej gwarancji jakości, ponosi odpoMedziatność
z tytutu rękojmi za wady obiektu budowtanego / robót budowlanych.

10. ObowiązH Zamawiającego.

Zamawiająry (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwatifikacji zgtoszonych wad,
przyc;ryn powstania i sposobu ich usunięcia.

1 1. Prząlądy gwarancyjne.

1) Komisyjne przątądy gwarancyjne odbywać się będą pierwszy po 12 miesiącach od
zakończenia realizacji umowy, kotejne w pozo§tatym okresie obowiąrywania gwarancji jakości
co 12 miesięry.

2| W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnąo Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję
odbioru pogwarancyjnąo, w sktad której wejdą przedstawiciete Wlkonawcy (Gwaranta) i
Zamawiającęo (Uprawnionego}. Komisja dokona oceny stanu technicmęo oraz wskaże
ewentualne usterki i wpnacry termin na ich usunięcie.

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyżrtacza Zamawiająry
{Uprawniony), zawiadamiając o nim W}konawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.
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JeŻeti WVkonawca (Gwarant) został praMdłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnĘo, niestawienie się jego przedstawicieti nie będzie w}^łvotywato
Żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustateń dokonanych przez komisję
przegtądową.

Z każdego prząlądu gwarancyjn€o §porządzany będże szczegótowy protokoł prz€tądu
gwaranryjnąo (pogwaranryjny), w co najmniej 2 ązemplaftach, po jednym dta
Zamawiającego (Uprawnionąo) i dta Wykonawcy (Gwaranta). W prrypadku nieobecności
przedstawicieti W}konawcy (Gwaranta}, Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyta

Ękonawry (Gwarantowi } i eden egzemplarz protokołu przegtądu.

1Z. Komunikacja.

o każdej awarii tub wadzie osoba w)rznaczona przez Lamawiającego (uprawnionąo)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wlkonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza
zgłoszenie faxem tub e-mailem na wskazane numery tetefonów i adresy. Wykonawca
(Gwarant} jest zobowiązany potwierdżĆ nieanrłocznie przyjęcie zgłoszenia i okreśtić sposób i
czas usunięcia waĄ przy uwzgtędnieniu terminów okreŚlonych w pkt 8 ust. 1.

Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie lub za pośrednictwem faksu tub maita. Za
skuteczne uznaje się powiadomienie Wlkonawcę (Gwaranta} o wadzie nawet, jeżeti kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśte powiadomienie
faksem na wskazany numer W}konawry (Gwaranta) lub na wskazany adres mailowy.

Wszetka komunikacja pomiędzy §tronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

Wykonawry (Gwarant) -

Zamawiającąo (Uprawniony) -

0 zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane są
informowaĆ się nieałłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwiti zaistnienia zmian, pod

rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio many adres za skutecznie doręczoną.

13. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregutowanych niniejszą kartą gwarancfiną za§to§owanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywi lnego.

Niniejsza Karta Gwaranryjna jest integratną częścią Umowy, o któĘ mowa w pkt 4.

Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważnoki.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzietająry gwarancji jakości upowaźniony pzedstawiciet Wykonawcy (Gwaranta):

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakoŚci upoważniony pzedstaMciel Zamawiającego (Uprawnionego):

4)

5)

1)

z)

3)

4)

1)

2)

3)

(podpis)
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