
UMOWA Nr ... .12016 

zawarta w dniu ....... sierpnia 2016 r. w Baboszewie, pomi~dzy: 

Gmin!! Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez Pana ............ .. .. .. ... -W6jta Gminy Baboszewo 
przy kontrasygnacie Pani ............................. .... - Skarbnika Gminy 
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJI\CYM, 
a ........... .. ....... .... . ..................................... ................................................ . 
a (wersja I dot. sp6tek prawa handlowego: np. sp. Z ograniczonq odpowiedzialnosciq, sp. komandytowych , akcyjnych) 

NIP ........... .. .. ........ ....... .... ... .. ... ... REGON ... .. .. ......... .... . ..... . ... .. ... .. .. .. . ........ ... . 
z siedzibq w ... .. . ... .... .... ..... ..................... ...... .. ................. . .... .......... ... . ... .. .. .. .. . 
wpisanq do Krajowego Rejestru Sqdowego - numer wpisu ..... .. ....... . .. . 
- zwanq/zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCI\, 
reprezentowanq/reprezentowanym przez ........ ....................................................... . 
a (wersja II dot. sp61ek eywilnyeh) Panem/Paniq ............... (wskazac wszystkieh wsp61nik6w sp61ki eywilnej • podaj"e ieh imiona 

i nazwiska, adresy, pod kt6rymi prowadzq dzialalnost oraz adres do korespondencji , nazw~ firm wchodzetcych W sklad sp6/ki cywilnej , 
siedzib~ , NIP, REGON , numer wpisu do KRS - dot. sp6lek handlowych, jak r6wniei: osoby uprawnione do reprezentacji. 

- zwanq/zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCI\, 

a (wersja dot. firm prowadzonyeh przez osoby fizyczne) Panem/Paniq prowadzqcym dzialalnosc gospodarczq 
pod firmq ........... ..... ....... ... ... ...... , NIP .............. .......... ; REGON 
.. ................... ,siedziba: ... ..... .. ................. , dzialajqcym, dzialajqcq na podstawie wpisu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Ozialalnosci Gospodarczej (CEIOG). 

W wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego OAiZP.271 .Z0.5.2016, zostala zawarta umowa 0 nasttfpujqcej tresci: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budow/ane po/egajqce 
ma wykonaniu zadania pn.: " Wymiana pokrycia dachowego wraz z obr6bkami b/acharskimi 
swiet/icy wiejskiej i garazu w Sarbiewie". 
Zakres rob6t obejmuje: 
1 )roboty rozbi6rkowe, 
2)roboty dekarsko-ciesie/skie, 
3)wykonanie dociep/enia stropodachu weln9 minera/nq. 

2.Szczeg6lowy zakres rob6t okres/a S/WZ (przedmiar rob6t) - stanowiqca integra/nq cz~sc 
umowy. 

§2 
Terminy 

1. Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ protoko/arnie przekazac Wykonawcy obiekt przeznaczony 
do remontu w dniu .. . sierpnia 2016 r. 
2.Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 wrzesnia 2016 r. 
3.Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si~ dat~ pisemnego zgloszenia 
Zamawiajqcemu przez Wykonawc~ gotowosci do odbioru koricowego rob6t i oswiadczeniem 
kierownika rob6t 0 ich zakoriczeniu , jeze/i nastqpi bezusterkowy odbi6r koricowy przedmiotu 
umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, za termin wykonania przedmiotu umowy 
uznaje si~ dat~ podpisania przez Strony protokolu bezusterkowego odbioru koricowego. 



§3 
Obowil\zki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiqzek w szczeg6lnosci: 
1.przej~cia terenu rob6t od Zamawiajqcego w dniu podpisania umowy. 
2.wykonania i przekazania Zamawiajqcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie 
z postanowieniami umowy, obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej , w terminie okreslonym umowq. 
3.odpowiednie zabezpieczenie miejsca rob6t, 
4. zapewnienia niezb~dnych przejsc, dr6g ewakuacyjnych i p.pot. w trakcie prowadzenia 
rob6t, 
5.ustanowienie kierownika rob6t, 
6. prowadzenia rob6t zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz naletytq starannosciq w ich wykonywaniu , bezpieczenstwem, dobrq jakosciq 
i w/asciwq organizacjq. Dbanie 0 porzqdek na terenie rob6t, jak r6wniet terenu przyleg/ego, 
zaj~tego przez Wykonawc~, 
7.zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom i innym osobom uprawnionym 
na terenie prowadzonych rob6t, 
8.wykonania przedmiot Umowy z zastosowaniem materia/6w w/asnych odpowiadajqcych co 
do jakosci wymogom i normom wyrob6w dopuszczonych do obrotu gospodarczego i 
stosowania w budownictwie oraz posiadajqcych watne atesty, certyfikaty lub swiadectwa 
dopuszczenia do powszechnego utycia, a takte zapewnic wykwalifikowany personel 
wyposatony w sprz~t ochrony osobistej i narz~dzia w ilosci niezb~dnej do realizacji 
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w par. 3 ust.1 Umowy. 

9. okazania, na katde tqdanie przedstawiciela Zamawiajqcego upowatnionego do 
prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami, certyfikat6w zgodnosci lub aprobat 
technicznych , swiadectwa badan laboratoryjnych oraz pr6bek katdego utywanego na 
budowie wyrobu, 
10. zapewnienia wykonania i kierowania robotami zwiqzanymi z przedmiotem zam6wienia, 
przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikacje zawodowe, 
11 . ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach og61nych za szkody wyrzqdzone w zwiqzku z 
wykonywaniem umowy, a w szczeg61nosci za utrat~ d6br materialnych przez Zamawiajqcego 
lub osoby trzecie oraz nast~pstwa nieszcz~sliwych wypadk6w, powsta/e w zwiqzku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym takte ruchem pojazd6w mechanicznych, 
12. wykonania wszystkich prac, w tym wszelkich rob6t towarzyszqcych i tymczasowych 
niezb~dnych do wykonania przedmiotu umowy, 
13. usuni~cia wszelkich Wad ujawnionych przez Zamawiajqcego w trakcie wykonywania rob6t 
lub w czasie odbior6w oraz w okresie gwarancji i r~kojmi, w wyznaczonym terminie. 
14. przestrzegania zasad bezpieczenstwa, BHP i ppot. oraz ponoszenie odpowiedzialnosci 
w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi kontrolami w/asciwych organ6w. 
15. uporzqdkowania terenu rob6t po zakonczeniu rob6t, 
16. zebrania na w/asny koszt odpad6w i zapewnienie ich unieszkodliwienia lub poddania 
odzyskowi zgodnie z ustawq 0 odpadach oraz okazania Zamawiajqcemu dowodu utylizacji 
wyrob6w zawierajqcych azbest" 
17.dokonania na sw6j koszt dw6ch przeglqd6w gwarancyjnych z udzia/em Zamawiajqcego: 
1) pierwszy w p%wie okresu trwania gwarancjilr~kojmi. 
2) drugi w okresie ostatniego miesiqca gwarancji/r~kojmi. 
18. Wykonawca przyjmuje na siebie nast~pujqce obowiqzki szczeg6/owe: 
1) niezw/oczne pisemne informowanie Zamawiajqcego 0 problemach technicznych lub 
okolicznosciach, kt6re mogq wp/ynqc na jakosc rob6t lub termin zakonczenia rob6t. 
2) pisemne informowanie Zamawiajqcego 0 koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i 
zamiennych, w terminie do 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania , 
3) pisemnego informowania Zamawiajqcego 0 terminie odbioru rob6t zanikajqcych lub 
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ulegajqcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiqzku b~dzie zobowiqzany na 
wlasny koszt do odkrycia rob6t lub wykonania otwor6w niezb~dnych do zbadania rob6t, a 
nast~pnie przywr6cenia roboty do stanu pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

§4 
Obowil\zki Zamawiajl\cego 

3.Zamawiajqcy jest zobowiqzany do: 
1)ustanowienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami. 
2)protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu szkoly przeznaczonego do remontu, 
3)nieodplatnego udost~pnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze i miejsce skladowania 
material6w oraz nieodplatnego poboru wody i energii elektrycznej wykorzystanej do realizacji 
przedmiotu umowy, 
4)dokonania odbioru wykonanych rob6t budowlanych na zasadach i w terminach okreslonych 
w § 11 umowy. 
5)terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, 

§5 
Potencjal Wykonawcy 

1.Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb~dne zasoby techniczne oraz personel posiadajqcy 
zdolnosci , doswiadczenie, wiedz~ fachowq, kwalifikacje oraz uprawnienia i przeszkolenia 
wymagane przepisami prawa (w tym przepisami BHP), w zakresie niezb~dnym do 
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. 
2.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajqcymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
3.Wykonawca oswiadcza, ze nie zglasza zastrzezen dotyczqcych przedmiotu umowy 
i warunk6w realizacji umowy. 

§6 
Wynagrodzenie 

1.la wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq zgodnie z ofertq Wykonawcy 
wynagrodzenie rvczaltowe w wysokosci ....................... brutto 
(slownie: ..... ... ............... ....... ... ...... .... .......... .... . ... ......... ..... ... ... .......... . ........ .... ... ... .) 
w tym podatek VAT ......................... zl 
(slownie: .. . ..... . ...... ... ...... .... ...... ..... ...... ... .. .... ) 
Wynagrodzenie netto wynosi .... .. . ...... ................ .. .... .... zl (slownie: 
. . .... ....... .... .... ............... ... .... . ............ . .. . ..... . ..... ~ 
2.Wynagrodzenie 0 kt6rym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem 
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania 
z nalezylq starannosciq wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezb~dnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu umowy. 

§7 
Warunki piatnosci 

1. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nast~powac b~dzie jednq 
fakturq koncowq. 
3. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi koncowy protok61 odbioru rob6t, podpisany przez 
Zamawiajqcego i Wykonawc~ . 
4. Zamawiajqcy zrealizuje platnosc przelewem na wskazany przez Wykonawc~ rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury protokolu 
odbioru bezusterkowo wykonanych rob6t zgodnie z § 11 niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
6. Za dzien zaplaty uznaje sifi! datfi! obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§8 
Osoby do kontakt6w 

1. Zamawiajqcy powierza pelnienie funkcji nadzoru inwestorskiego Panu 
........ . ..... ... .. ... ... ... ......... , telefon: .......... ... ... ........... . 

2. Wykonawca ustanawia Pana .... ... .. .... .. , telefon ..... ...... jako Kierownika rob6t, kt6ry jest 
uprawniony do dzialania w zwiqzku z realizacjq Umowy w granicach okreslonych wart.22 
ustawy Prawo budowlane. 

3. Strony postanawiajq 0 mozliwosci zmiany os6b funkcyjnych okreslonych w Umowie. 
1)Zmiana kierownika budowy jest dokonywana na podstawie pisemnego uzasadnionego 
wniosku Wykonawcy zlozonego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, wraz z 
dokumentami dotyczqcymi posiadanych uprawnien co najmniej r6wnym kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiajqcego w postfi!powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 
prowadzqcym do zawarcia Umowy. Zmiana taka dla swej waznosci wymaga zatwierdzenia 
przez Zamawiajqcego. 
2)Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany Kierownika rob6t w nastfi!pujqcych przypadkach: 
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kierownika rob6t, 
b) Nie wywiqzywania sifi! Kierownika rob6t z obowiqzk6w wynikajqcych z umowy. 
c)Jezeli zmiana Kierownika rob6t staje sifi! konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn 
niezaleznych od Wykonawcy np. rezygnacja Kierownika budowy. 
5. Zamawiajqcy pisemnie poinformuje Wykonawcfi! 0 zmianie osoby pelniqcej nadz6r 
inwestorski bez koniecznosci uzasadnienia. 

§9 
R~kojmia i gwarancja 

1.Wykonawca udziela Zamawiajqcemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesifi!cy 
liczony od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy. 
2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialnosc z tytulu rfi!kojmi za wady 
przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rfi!kojmi za wady przedmiotu 
umowy jest r6wny okresowi gwarancji okreslonemu w ust.1 . 
3.Zamawiajqcy moze dochodzic roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w 
ust.1 , jezeli reklamowal wadfi! przed uplywem tego terminu. 
4 .Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc Zamawiajqcemu dokument gwarancyjny w dniu 
odbioru koncowego rob6t bfi!dqcych przedmiotem niniejszej umowy. 
5.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajqcego z tytulu rfi!kojmi za wady 
fizyczne i gwarancji jakosci rozpoczyna si~ od daty odbioru koncowego. 
6.Na zqdanie Zamawiajqcego Wykonawca usunie na sw6j koszt stwierdzone w okresie 
gwarancji/rfi!kojmi, w terminie dwustronnie uzgodnionym, nie dluzszym jednak niz 30 dni od 
daty ich zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie tak ustalonym, Zamawiajqcy 
rna prawo do usunifi!cia tych wad na koszt Wykonawcy. 
7. W przypadku , gdy Wykonawca nie przystfi!puje do usuwania wad lub usunie wady w spos6b 
nienalezyty, Zamawiajqcy, poza uprawnieniami przyslugujqcymi mu na podstawie przepis6w 
KC, moze powierzyc usunifi!cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastfi!pcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu , bez utraty praw wynikajqcych z gwarancji. 
9. Udzielone rfi!kojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajqcego do dochodzenia 
roszczen 0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach 
KC. 
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§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiqzuje si~ zaplacic kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, lezqcych po stronie 
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego § 6 
ust.1. 
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy 
- w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1. 
3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, okreslonego §6 ust.1, za kazdy dzieri opoznienia w stosunku do terminu 
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2. 
4) za op6inienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie 
gwarancji lub r~kojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwloki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni~cie wad. Wykonawca nie moze odmowic usuni~cia 
wad bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych z tym kosztow. 
5) za nieuzasadniony brak zaplaty podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, dostawcy , 
uslugodawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z podwykonawcq, 
dalszym podwykonawcq, dostawcq lub uslugodawcq. 
2. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 
3.Niezaleznie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych. 
4.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrqcenia kwoty naliczonych kar umownych z 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bqdz z wynagrodzenia Wykonawcy 
bezposrednio przy zaplacie faktury VAT wystawionej przez Wykonawc~ za wykonanie 
przedmiotu umowy lub faktury cz~sciowej. 
Pozostalq po potraceniu kwot~ kary umownej naleznej Zamawiajqcemu, bqdz kar~ umowna w 
pelnej wysokosci , w przypadku gdy dokonanie potrqcenia nie jest mozliwe, Wykonawca 
zobowiqzuje si~ zaplacic w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zaplaty. 

§ 11 
Odbior robot 

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze b~dq stosowane nast~pujqce rodzaje odbiorow robot: 
1) odbiory robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu: 
a)odbioru zglaszanych robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu dokonujq osoby funkcyjne 

wymienione w § 8 umowy. 
b) odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu dokonywany jest niezwlocznie, nie pozniej 
niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawc~ gotowosci do odbioru. 
2)odbior koricowy, 
4) odbior gwarancyjny, 
5) odbior ostateczny, 
2.Komisyjny odbior koricowy dokonany zostanie przez Zamawiajqcego w terminie nie 
dluzszym niz 7 dni od daty pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru robot. 

5)Odbior koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawc~ calosci robot 
budowlanych skladajqcych si~ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawc~ zakoriczenia robot i zgloszeniu gotowosci do 
ich odbioru . 

6)Odbior koricowy jest komisyjny tj . przy udziale upowaznionych przedstawicieli 
Zamawiajqcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 
komisja moze zaprosic do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. 
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7)Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane 
b~dqce jego przedmiotem nie Sq gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu 
wystqpienia istotnych wad, uniemozliwiajqcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych pr6b i sprawdzen, Zamawiajqcy moze przerwae 
Odbi6r koncowy, wyznaczajqc Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usuni~cia Wad lub 
przeprowadzenia pr6b i sprawdzen, uwzgl~dniajqcy ich technicznq zlozonose, a po jego 
uplywie powr6cie do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. 
8)Komisja sporzqdza protok61 odbioru koncowego rob6t. Podpisany protok61 odbioru koncowego 
rob6t jest podstawq do dokonania koncowych rozliczen Stron. 
9)W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniajq w tresci protokolu termin i spos6b usuni~cia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajqcy, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni~cia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Podstawq zgloszenia przez Wykonawc~ gotowosci do odbioru koncowego b~dzie faktyczne 
wykonanie rob6t b~dqcych przedmiotem odbioru cz~sciowego lub wykonaniem calosci rob6t i 
przeprowadzenie wymaganych prawem pr6b i sprawdzen potwierdzonych w dzienniku budowy 
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu 
komplet dokument6w pozwalajqcych na ocen~ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, 
a w szczeg6lnosci: 

a)oswiadczenie Kierownika rob6t 0 zgodnosci wykonania rob6t budowlanych 
z obowiqzujqcymi przepisami. 
3)dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) potwierdzajqce, ze wbudowane 
wyroby Sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy) . 

5.W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajqcemu przyslugujq nast~pujqce uprawnienia: 
1) jezeli wady nadajq si~ do usuni~cia , moze odm6wie odbioru do czasu 
usuni~cia wad. Wykonawca zobowiqzany jest do usun i~cia stwierdzonych wad 
w terminie ustalonym przez Strony, nie dluzszym niz 30 dni bez dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytulu . W takim przypadku za dat~ odbioru koncowego Strony uznajq 
dat~ odbioru po usuni~ciu wszystkich stwierdzonych wad. 
2)jezeli wady nie nadajq si~ do usuni~cia i jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze odstqpie od Umowy z winy Wykonawcy lub zqdae 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujqc prawo domagania si~ od 
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia. 
3) jezeli wady umozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiajqcy moze obnizye wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartosci uzytkowej i technicznej. 

6.W razie nie usuni~cia przez Wykonawc~ , w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie 
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i przeglqdach technicznych (dokonanych w 
okresie gwarancji i r~kojmi za wady) , Zamawiajqcy poza naliczeniem kar umownych 0 kt6rych 
mowa w §12 ust. 1 pkt 4 jest upowazniony do zatrzymania kwoty zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy. 
7. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawca przy wsp61udziale Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiajqcego zobowiqzany jest do sporzqdzenia odpowiednio 

protokol6w z odbior6w cz~sciowych , protokolu odbioru koncowego. Protoko/y z odbior6w 
muszq bye zalqczone do poszczeg61nych faktur. 
8.W przypadku dokonania odbioru koncowego bez zastrzezen, za termin wykonania przedmiotu 
umowy uznaje si~ dat~ zgloszenia gotowosci do odbioru. 
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9.Przeglqdy gwarancyjne przeprowadzane Sq komisyjnie przy udziale upowaznionych 
przedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy. Nieobecnosc Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglqdu, a Zamawiajqcy jest wowczas zobowiqzany przeslac Wykonawcy 
protokol przeglqdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni~cia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajqcego terminie. 
10. Przeglqdy gwarancyjne polegajq na ocenie robot zwiqzanych z usuni~ciem wad 
ujawnionych w okresie r~kojm i/gwarancji. 

11 .Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r~kojmi/gwarancji jakosci w 
okreslonym przez Zamawiajqcego terminie, uwzgl~dniajqcym mozliwosci techniczne lub 
technologiczne dotyczqce usuni~cia Wady, Zamawiajqcy, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usun i~cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
12.0dbiory gwarancyjne b~dq przeprowadzane dwukrotnie (pierwszy w polowie okresu 
trwania gwarancji/r~kojmi , drugi w okresie ostatniego miesiqca r~kojmilgwarancji) , w celu 
oceny robot zwiqzanych z usuni~ciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r~kojmi. 
13.0dbior gwarancyjny b~dzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych 
przedstawicieli Zamawiajqcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 
14.0dbior ostateczny sluzy potwierdzeniu usuni~cia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
r~kojmi/gwarancji i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawc~ wszystkich obowiqzkow 
wynikajqcych z umowy. 
15.Z Odbioru ostatecznego sporzqdza si~ protokol odbioru ostatecznego. 
16.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si~, ze nie zostaly usuni~te wszystkie wady, co 
skutkuje niemozliwosciq uzytkowania obiektu, ktorego dotyczq roboty budowlane stanowiqce 
przedmiot umowy, Zamawiajqcy przerywa odbior ostateczny zas Wykonawca jest 
zobowiqzany przedluzyc odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 
nalezytego wykonania umowy 0 okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajqcy wyznacza termin 
odbioru ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest zobowiqzany usunqc wady. 

§ 12 
Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2-4. 

2. Zamawiajqcy dopuszcza zmian~ postanowien zawartej umowy dotyczqcej terminu 
wykonania robot w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez 
niego nalezytej starannosci) skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu umowy, w nast~pujqcych sytuacjach: 
1}zdarzeniem zewn~trznym 0 charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly 
przewidziec przed zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie mogly uniknqc ani ktoremu nie 
mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci (sila wyzsza uniemozliwiajqca 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami) . 
2} zmianq zalozen lub warunkow realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac, 
niezaleznq od Wykonawcy lub zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa w 
zakresie majqcym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron; 
3} zleceniem Wykonawcy robot dodatkowych (na podstawie odr~bnej umowy), nieobj~tych 
zamowieniem podstawowym, ktorych wykonanie jest niezb~dne dla zrealizowania zamowienia 
podstawowego; 
4} gdy wystqpi koniecznosc wykonania robot zamiennych lub innych robot niezb~dnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl~du na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujq lub op6zniajq realizacj~ przedmiotu Umowy, 
wystqpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub r6wnolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezb~dnym do unikni~cia lub usuni~cia tych kolizji , 

7 



3.Podstawq do stosownego przedluzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania rob6t bt;!dzie pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiajqcego wraz 
z udokumentowaniem podjt;!tych dzialan przez Wykonawct;! , majqcych na celu terminowq 
realizacjt;! prac, wraz z opisem przyczyny i okolicznosci stanowiqcych podstawt;! do zqdania 
takiej zmiany. Wniosek powinien bye potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przekazany Zamawiajqcemu niezwlocznie, nie p6i:niej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, 
w kt6rym Wykonawca dowiedzial sit;! lub powinien sit;! dowiedziee 0 danym zdarzeniu lub 
okolicznosciach. 
4.Termin wykonania rob6t moze zostae przedluzony stosownie do okresu zaistnialego 
op6znienia w sytuacjach okreslonych w ust.2. 
5.Ponadto, dopuszcza sit;! mozliwose dokonania nastt;!pujqcych zmian umowy: 
1) zmiana kierownika rob6t - w sytuacjach okreslonych w umowie. 
2) zmiana osoby sprawujqcej nadz6r inwestorski, 

§ 13 
Odst'lpienie od umowy 

1. Zamawiajqcy jest uprawniony do odstqpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy 0 okolicznosciach uzasadniajqcych odstqpienie, jezeli Wykonawca: 

1 )nie wykonuje umowy lub wykonuje jq nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjt;!cia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym techniczne terminie, nie zadoseuczyni zqdaniu Zamawiajqcemu, 
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dluzszy niz 30 dni 
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajqcego nie podjql ich w 
okresie 7 dni roboczych od dnia dort;!czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
3) nie przystqpil do odbioru Terenu budowy z przyczyn zawinionych albo nie rozpoczql rob6t 
albo pozostaje w zwloce z realizacjq rob6t tak dalece, ze wqtpliwe jest dochowanie terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 
2.W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie 
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia Umowy; 
odstqpienie od Umowy w tym przypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od powzit;!cia 
wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 
3.0dstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Odstqpienie od Umowy nastt;!puje za 
posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego 
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Odstqpienie od umowy nastt;!puje z chwilq 
otrzymania przez Wykonawct;! oswiadczenia Zamawiajqcego 0 odstqpieniu. 

4.W wypadku odstqpienia od Umowy, Wykonawct;! oraz Zamawiajqcego obciqzajq 
nastt;!pujqce obowiqzki: 

1)w terminie siedmiu dni od daty odstqpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiajqcego sporzqdzi szczeg610wy protok61 inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu 
na dzien odstqpienia, 
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, z kt6rej przyczyny nastqpilo odstqpienie od umowy. 
3)Wykonawca sporzqdzi wykaz material6w, kt6re nie mogq bye wykorzystane przez niego 
do realizacji innych rob6t nieobjt;!tych niniejszq Umowq, jezeli odstqpienie nastqpilo 
z przyczyn niezaleznych od niego. 

5. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajqcego roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczajqce, jezeli odstqpienie od Umowy nastqpilo z przyczyn, za kt6re 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 
dni roboczych , usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wniesione. 
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6. Zamawiajqcy w razie odstqpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie 
odpowiada, obowiqzany jest do: 
1)dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore 
zostaly wykonane do dnia odstqpienia, 
2)przej~cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy. 
3) po odstqpieniu od umowy Zamawiajqcy moze ukoriczyc roboty lub zaangazowac w tym 

celu inne osoby. W takim przypadku Zamawiajqcy i zaangazowane przez niego osoby Sq 
uprawnione do skorzystania z dobr/rzeczy, dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji 
projektowej sporzqdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

§ 14 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie robot w sprawie zamowienia 
publicznego Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do ich polubownego 
rozstrzygni~cia . 

2. W przypadku nie osiqgni~cia przez Strony polubownego rozstrzygni~cia, sprawy sporne 
wynikle z umowy b~dq rozstrzygane przez sqd powszechny wlasciwy dla siedziby 
Zamawiajqcego. 

§ 15 
Postanowienia koncowe 

1.Wszelkie zmiany postanowieri umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
2.W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq stosuje si~ w szczegolnosci: przepisy 
ustawy ° zamowieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. 
3 . Umow~ nin iejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa 
egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
4. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zalqczniki: 
1 )oferta Wykonawcy, 
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia , 

ZAMAWIAJJ\CY: WYKONAWCA: 
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