WZÓR UMOWY ZAŁ. NR 8
UMOWA NR ……………..
W dniu ………………… r. w Łomży pomiędzy Łomżyńskim Towarzystwem Przyjaciół
Chorych HOSPICJUM pw. Św. Duchaw Łomży, ul.Rybaki 3, 18- 400 Łomża zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezesa stowarzyszenia ŁTPCH Hospicjum …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
a

…………………………………………………………...

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………….
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie zamówienie pn. „Rozbudowa
budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „HOSPICJUM” pw. Św. Ducha w Łomży wraz z
przebudową przyłączy:wodociągowego,gazowego, i kanalizacji sanitarnej
wraz z
wewnętrznymi instalacjami ” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami polskimi, normami, z kosztorysem ofertowym , które stanowią
integralną część umowy.
2. Zamówienie udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego (H /05/09/2018)
w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:
1) postanowieniach niniejszej umowy,
2) złożonej przez Wykonawcę ofercie,
3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) Projekcie technicznym – architektoniczno-budowlanym,konstrukcyjnym,instalacji
elektrycznych:(przebudowa
linii
zasilających,
instalacji
oświetlenia
wewnętrznego,instalacji gniazd wtykowych, instalacji oddymiania, przebudowa
okablowania istniejacych urządzeń domofonowych, przebudowa okablowania itn.
urządzeń terenowych, elementy ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej
i przepięciowej, projekcie budowlano- wykonawczym instalacji sanitarnych, projekcie
budowlano -wykonawczym modernizacji instalacji gazu,przyłącza wodociągowego i
kanalizacji ,projekcie kotłowni.
5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4. Wymienione w ust. 3 dokumenty, traktowane będą jako wzajemnie się objaśniające.
5. Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:
1) ze strony Zamawiającego koordynację prac sprawować będzie p. …………. tel.
……………., e-mail: ………………
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba odpowiedzialna za koordynację zamówienia - p. …………. tel. …………….,
e-mail: ………………
b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - p.
…………. tel. ……………., e-mail: ………………
6. Materiały i urządzenia użyte do realizacji umowy powinny być nowe, w I gatunku
i posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
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Polskim Normom, dokumentacji projektowej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.
7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe
dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów
używanych do wykonania robót.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy po podpisaniu umowy w terminie
14 dni od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.09.2019 r.
( lub wpisać datę wskazaną w ofercie )
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu obowiązującą formą wynagrodzenia za
wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, zgodnej ze złożoną ofertą, tj.
........................................ zł netto (słownie złotych:.......................................................................),
plus należny podatek VAT w kwocie .................................. zł. razem brutto:
………………………… ( słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. Strony dopuszczają jedynie zmianę
wynagrodzenia ze względu na zmianę stawki podatku VAT.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją
projektową i STWiOR, i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót
określonych Umową.
6. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana będzie miesięcznie na podstawie protokołu odbioru robót w toku.
7. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół odbioru robot w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiających się stron.
8. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT Nr ……………………………….. ……………………
w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktur VAT wraz z dokumentami,
o których mowa w § 5 ust. 11 (jeżeli wykonuje roboty z udziałem podwykonawców) na co
najmniej 10 dni przed określonym na fakturze VAT terminem płatności, a w razie niezachowania
tego terminu, termin płatności wskazany
w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia doręczenia faktury VAT.
11.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo (w rozumieniu umowy i/lub
przepisów o VAT) wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia bez
negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objęte fakturą należności nie będą
traktowane jako wymagalne i nie będą pociągać za sobą obciążenia Zamawiającego
ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.
12. Faktury należy wystawić na: Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum pw
.Św. Ducha w Łomży NIP 718-14-05-714.
13.Faktury przejściowe Wykonawca wystawiać będzie do wysokości 90% wartości
wynagrodzenia za dany element.
14. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi w oparciu o fakturę VAT - wystawioną w ciągu 10 dni
po odbiorze robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.
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15.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie do 30dni od daty doręczenia
przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury końcowej, z zastrzeżeniem, o których mowa w
§5 ust.11.
§4
Czynności odbioru

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu:
1) o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego z wyprzedzeniem trzech dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest
zobowiązany na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego odkryć
elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
elementy do stanu poprzedniego na swój koszt,
2) odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez
Wykonawcę, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od tego zgłoszenia.
3. Odbiór końcowy:
1) odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi po wykonaniu całości budowy (robót
budowlanych i instalacyjnych),
2) odbiór robót będzie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy,
3) rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty
dostarczenia
Zamawiającemu
pisemnego
zgłoszenia
przez
Wykonawcę
o gotowości odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt 4. Zakończenie
czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia,
4) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności:
a) dokumentację powykonawczą,
b) świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
c) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą w 4 egz. z podaniem danych
charakterystycznych ( powierzchnie ,długości itd.)
d) świadectwo energetyczne
e) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku,
f) wyposażenia obiektu w sprzęt p.poż. wynikający z instrukcji,
g) oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, a także o doprowadzeniu
do należytego stanu i porządku terenu budowy.
5) w przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4 Zamawiający
odmówi rozpoczęcia czynności odbiorowych.
4. Przedmiot umowy w dniu odbioru winien być w stanie umożliwiającym dokonanie
w całości oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, (np. uprzątnięcie z terenu
zaplecza,tymczasowego ogrodzenia itp. należy do obowiązków Wykonawcy).
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania
niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiający może odmówić odbioru
z winy Wykonawcy, sporządzając stosowną notatkę.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
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1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad w terminie określonym
w protokole odbioru; Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) usunięcie wad po terminie określonym w protokole odbioru przedmiotu umowy, będzie
podstawą do naliczenia kar umownych,
3) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych
i odszkodowań. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy
po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, obciążając go
również karami umownymi.
4) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów,
5) po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Zamawiający może
w zastępstwie Wykonawcy usunąć wady na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty
wezwania go do zapłaty. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar
umownych.
§5
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału / z udziałem Podwykonawcy.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenie lub sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 3.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od
dnia
jej
zawarcia,
z
wyłączeniem
umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. d.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, dla których
zawarto zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo nastąpi pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, tj.:
1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę,
2) kserokopii dowodu zapłaty faktury (rachunku) lub oświadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
11. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 10, w terminie
płatności faktury VAT, Zamawiający uprawniony jest do:
1) wszczęcia procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w trybie art. 143c
ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) wstrzymania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zakończenia
procedury, o której mowa w pkt 1 – w takim wypadku objęta fakturą należność nie
będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za sobą obciążenia
Zamawiających ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności,
3) naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. e.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w tym ich
sumy) nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1 lit. c i
§3 ust. 3 niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie obejmuje odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Zapisy §5 ust. 1 – 13 niniejszej umowy obowiązują jedynie w przypadku wykonywania
przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy, który wskazany został
w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
§6
Obowiązki stron
1. Zobowiązania Wykonawcy.
1) Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
b) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymogom określonym w
art. 10 Prawa budowlanego, okazania na żądanie Zamawiającego certyfikatów,
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
wyrobu,
c) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami,
d) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich
innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,
e) zorganizowanie we własnym zakresie możliwości korzystania z energii elektrycznej
i wody, a także bieżąca regulacja płatności za ich zużycie,
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f)

współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie
w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,
g) zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych
w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
h) niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach
i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie
terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu
budowy, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu robót,
j) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności pod
względem przeciwpożarowym,
k) utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu
odpadów,
l) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa i higieny pracy; opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony
środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca,
m) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski
w trakcie trwania robót, w terminach nie dłuższych niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia,
n) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie Zamawiającemu:
dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów potwierdzających parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, np. wyników i
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, oraz uporządkowanego terenu budowy.
2) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP- sąsiedztwo obiektu czynnego),
zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót,
wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich barier , osłon, ogrodzeń na terenie robót i w
jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych
szkód i strat.
3) Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty do czasu ich
odbioru.
4) Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie,
w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego
z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt
w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Zobowiązania Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do:
a) dostarczenia dokumentacji Wykonawcy,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,
c) dokonania odbiorów wykonanych robót, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
d) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
§7
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
Dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne
z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy
na następujących zasadach:
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot, która wynosi
……. miesięcy (wpisać z oferty) licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminach określonych w załączniku do niniejszej umowy – Pisemnej gwarancji.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące po okresie gwarancji. Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym
koszty.
5. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia bądź nieusunięcia wad w terminie może
wyznaczyć dodatkowy termin wykonania robót, nie rezygnując z kary umownej
i odszkodowania i zlecić jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający
powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty
wezwania go do zapłaty, pod rygorem zapłaty odsetek za czas opóźnienia w zapłacie.
6. W przypadku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania robót lub znacznego
opóźnienia wykonywanych robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
z zachowaniem 7-dniowego terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę
umowną zgodnie z §9 ust. 1 pkt 3.
8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
9. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.
10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
11. Pisemna gwarancja, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, zostanie podpisana przez
Wykonawcę i dołączona do bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie ………………………….. w wysokości: ………………….. PLN, (słownie złotych:
……………………………, …../100 ) / 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie/.
2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez
zmniejszania wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie
30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.
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§9
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie lub nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,
c) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania go do wznowienia robót przez
Zamawiającego,
d) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom
z naruszeniem przepisów określonych w § 5 umowy,
e) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,
f) gdy Wykonawca nie wykonuje w terminach określonych umową lub harmonogramem
rzeczowo – finansowym robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy,
g) gdy zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w § 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru robót,
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo
dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 14 dni licząc od upływu terminu na
zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy możliwe jest
w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek dotyczących odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swój koszt, w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót
według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę,
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane
i wbudowane materiały, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi oraz wszelkie
dokumenty związane z realizacją umowy,
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i uporządkuje teren
budowy,
5) Zamawiający dokona odbioru robót i zapłaci należycie ustalone wynagrodzenie za
roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego oprócz kary za odstąpienie również odszkodowania i kar umownych,
określonych w §9.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości,
sanacji, postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.
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poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w
stan likwidacji.
§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% od wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w §3 ust. 1 ,
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
4) za naruszenie przepisów określonych w § 5 umowy tj.:
a) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
b) nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
e) nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 10 pkt 1 i 2,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem, że
w przypadku nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy po zakończeniu procedury określonej w art. 143c ustawy
Prawo zamówień publicznych, kary określonej w lit. a nie nalicza się.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie (z wyjątkiem sytuacji określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za
przedmiot umowy.
3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć całkowitej wartości zamówienia.
4. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dokonania potrącenia całości kary, zapłata
kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez
Zamawiającego.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od
nowych terminów wykonania umowy.
8. W przypadku nieuregulowania zapłaty kar umownych w okresie gwarancji lub rękojmi,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie określonym w wezwaniu do zapłaty kar
umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości
ustawowej za czas opóźnienia w zapłacie.
9. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy nie powoduje utraty
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego oprócz odszkodowania i kar umownych
określonych w niniejszym paragrafie, również kary za odstąpienie zastrzeżonej
w niniejszej umowie.
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§11
Zmiana umowy
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach określonych w art. 144
i niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub
przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian
projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie
i wykonywaniu robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego obiektu/ów
znajdującego/ych się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych
ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszej umowie wymagają zmiany dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca
zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno – budowlany –
jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający opis proponowanych zmian i
niezbędne
rysunki.
Projekt
taki
wymaga
akceptacji
autora
projektu
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
5. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy
w następujących przypadkach:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
a w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, w szczególności: ujemna temperatura powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę
maszyn
budowlanych,
obfite
opady
deszczu,
gradobicie,
burze
z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne, występowanie źródeł podziemnych;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki
terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
a w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni.
3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
b) protesty mieszkańców.
4) Inne:
a) wykonanie koniecznych robót zamiennych,
b) wystąpienie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
6. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany skutkujące zmianą wysokości wynagrodzenia
w następujących przypadkach:
1) Zmian w ilości i jakości robót budowlanych lub innych czynności jakie Zamawiający uzna za
niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do takich zmian oraz zapewnić
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zastosowanie
się
do
takich
zmian
przez
podwykonawców,
zmiany
te
w szczególności mogą polegać na:
a) zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości, zakresu prac, robót, czynności,
b) pominięciu poszczególnych prac, robót, czynności,
c) zmianie - określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności wykonywania
prac, robót, czynności, gdy wpłyną one na wartość zamówienia,
d) wykonaniu robót zamiennych, gdy wpłyną one na podwyższenie wartości zamówienia.
2) Wykonawca może proponować wprowadzenie zmian w zakresie określonym
w ust. 6 pkt 1. Wprowadzenie takich zmian może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
3) Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian dotyczących
wykonywanych prac, robót, czynności bez pisemnego polecenia lub pisemnej zgody
Zamawiającego.
4) Wszystkie wprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami zmiany dotyczące prac, robót,
czynności związanych z realizacją inwestycji zostaną niezwłocznie ujęte przez Wykonawcę
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
5) W przypadku gdy zmiany o których mowa w ust. 6 pkt 1 doprowadzą do zmiany
haromonogramu rzeczowo-finansowego w taki sposób, że wartość prac i robót w nim
przewidzianych ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w sposób proporcjonalny ulegnie
zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy.
6) dokonania zmiany technologicznej, a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji zamówienia,
w szczególności w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów;
b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub kosztów wykonywanych robót, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji
zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamówienia,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunki terenowe,
w
szczególności
istnienie
podziemnych
sieci,
instalacji,
urządzeń,
nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, skutkujące niemożliwością wykonania
zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
f) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
7) Zmiany, o których mowa w lit. a) mogą być podstawą zwiększenia
wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub
urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych
w ofercie, o co najmniej 10%. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej
niż 10 % różnicy w cenie.
8) Zmiany, o których mowa w lit. e mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających
przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakże
w tym ostatnim przypadku Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
9) Każda ze wskazywanych w pkt. 6 lit. a - f) zmian może być powiązana z obniżeniem
wynagrodzenia.
7. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w następującym innym zakresie:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
ze
SIWZ;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w następstwie zmiany przepisów o podatku od
towarów i usług (VAT). W przypadku podwyższenia stawki VAT wynagrodzenie w zł brutto
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ulegnie podwyższeniu, a w przypadku obniżenia – zmniejszeniu. Zmiana stawki VAT nie
wpłynie na zmianę kwoty w zł netto;
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty,
które
Wykonawca
poniósł
w
związku
z
wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami,
4) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował
Zamawiający.
8. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających
uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
10. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
11. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa
w niniejszym §, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu
umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność
wykonania przedmiotu umowy.

§12
Ubezpieczenie i Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zadania pn:
„ Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowości Stare Kupiski, wraz z instalacjami wew.
gazową ze zbiornikiem o poj 4,85m3, wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX) „ oraz do
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1.1. od ryzyk budowlanych CAR z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
1.2. od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych
prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł,
1.3. ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 1. w szczególności składki ubezpieczeniowe,
pokrywa w całości Wykonawca.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
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przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
5.W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 1., przedstawiając Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami
określonymi w pkt 1. lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 1., Zamawiający w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w pkt 1, a
poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
6.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi
właściwemu wg siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
1) Kosztorys ofertowy.
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
3) Warunki gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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Załącznik nr …….
do umowy Nr……..
z dnia ………..

Warunki gwarancji
Wykonawca:
Firma……………………………………………………………………………………,
Adres .................................................................................................,
Telefon ....................................., e-mail .................. FAX………………………………..
udziela na okres ..................... gwarancji,
(którego początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru),
na wykonane roboty budowlane pn.
............................................................................................................................
w/na obiekcie ………………………..................................................................., położonym
w ................................ adres:..............................................................................,
zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Łomżyńskim Towarzystwem Przyjaciół
Chorych HOSPICJUM pw.Św. Ducha ul. Rybaki 3,18-400 Łomża,
nr ……………............................, z dnia ………………………….,
zwana dalej Umową.
1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz
zainstalowane materiały zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
całego ww. zakresu rzeczowego.
2. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenia do
obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający
(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego
wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, e-mailem lub pisemnie –
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca
zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt
5.
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub
powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie –
nie później niż do 3 dni od daty zawiadomienia.
5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określone w punkcie 4, i nie powodujące
niemożliwość eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
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6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż w
punkcie 4 i 5 terminy usunięcia wad.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury
obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym , a
Wykonawcą, bądź wystawienia dowodu księgowego P.K.
8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy, termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
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