Wykonanie budowy ogrodzenia boisk sportowych w Pionkach

załącznik nr 2
UMOWA NR IŚ.272. ... 2015

zawarta w dniu ......................... pomiędzy Gminą Miasto Pionki mającą swą siedzibę w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawła II 15, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Romualda Zawodnika - Burmistrza Miasta Pionki
a
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie budowy ogrodzenia boiska sportowego i placu widowni, placu widowni oraz opaski
boiska przy PSP Nr 1 w Pionkach przy ul. 15-go Stycznia 3 oraz wykonanie budowy ogrodzenia boiska
sportowego oraz opaski boiska przy PSP Nr 5 w Pionkach przy ul. Targowej 9.
2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
PSP Nr 1
1) Opis zagospodarowania terenu.
Przedmiotem umowy objęta jest część działki nr 489 - stanowiąca teren Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Pionkach, ul. 15-go Stycznia 3 w Pionkach. Przedmiot umowy obejmuje: budowę ogrodzenia boiska
sportowego i placu widowni, budowę placu widowni, budowę opaski boiska.
2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy wykonać demontaż opraw oświetleniowych i wysięgników
oraz słupów oświetleniowych betonowych w ilości 6 szt. oraz dokonać ich utylizacji.
3) Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe.
Wymiary ogrodzenia to 45 m - dłuższy bok i 28 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00 m
od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 146 mb.
Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furtka wejściowa o
łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furtka. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek zostanie
uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji. Brama i furtki winny być zgodne z dostarczonym systemem
ogrodzenia.
Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez
przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm,
oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających,
wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka
ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do
ogrodzenia panelowego 60 x 40 x 3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15,
wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.
Od góry otwory słupów zaślepione gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych.
4) Plac pod widownię.
Plac pod widownię projektuje się z kostki betonowej Behaton firmy Jadar w kolorze czarnym. Nawierzchnia
ułożona w spadku 2% w kierunku jezdni. Zakończenie od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach
15 x 30 x 100 cm, dług. 45 mb, z boków obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm, dług. 10 mb.
Warstwy nawierzchni placyku:kostka betonowa Behaton 8 cm, mieszanka piaskowo-cementowa 4 cm,
podbudowa z chudego betonu C 8/10 – 15 cm, podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) – grubość 10 cm.
Poszczególne warstwy należy zagęścić wibratorem mechanicznym, szczeliny wypełnić piaskiem. Obrzeża
trawnikowe i krawężniki ułożyć na warstwie betonu oporowego B15.
Projektowany plac pod widownię zajmuje teren o wym. 44,6 m x 5 m - zlokalizowany pomiędzy boiskiem, a
jezdnią. Chodniki stanowiące dojścia do boiska znajdujące się w terenie przeznaczonym pod plac widowni
należy przełożyć (20 m2).
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5) Opaska boiska.
Boisko z trzech stron należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm
(kolor
czarny) o szerokości 100 cm.
Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm
i
podsypce piaskowej. Opaskę należy wykończyć obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na ławie
betonowej B-15 z oporem.
Długość opaski 89 mb, szerokość 1,0 m (pow. 89 m2), obrzeże opaski 91 mb.
PSP Nr 5
1) Opis zagospodarowania terenu.
Przedmiotem umowy objęta jest część działki nr 1131, stanowiąca teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5,
ul. Targowa 9 w Pionkach. Przedmiot umowy obejmuje: budowę ogrodzenia boiska sportowego, budowę
opaski boiska.
2) Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe.
Wymiary ogrodzenia to 44 m - dłuższy bok i 30 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00 m
od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 148 mb.
Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furtka wejściowa o
łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furtka. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek zostanie
uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji.
Brama i furtki winny być zgodne z dostarczonym systemem ogrodzenia.
Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez
przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm,
oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających,
wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka
ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do
ogrodzenia panelowego 60x40x3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15,
wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.
Od góry otwory słupów zaślepione gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Z uwagi na
bliską odległość bieżni przewiduje się wykonanie ścięć narożnych ogrodzenia.
3) Opaska boiska.
Boisko na całym obwodzie należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm (kolor
czarny) o szerokości 100 cm (za bramkami) i 105 cm po dłuższych bokach – pomiędzy boiskiem i bieżnią.
Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm i podsypce
piaskowej. Za bramkami opaska wykończona obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na ławie
betonowej B-15 z oporem, po dłuższych bokach zblokowana istniejącym obrzeżem betonowym bieżni oraz
boiska.
Długość opaski 144 mb, szerokość zmienna 1,0 – 1,05 m (pow. ok. 144 m2), obrzeże opaski 60 mb.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z technologią
wykonania określoną przez producenta materiałów.
4. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1) roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
2) zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować
wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
5. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie ujęte powyżej a konieczne do
uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):
1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac budowlanych,
2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4) po zakończeniu robót uporządkuje i posprząta miejsce, gdzie były prowadzone prace budowlane,
5) przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego,
6) wykona wszelkie inne prace nie ujęte powyżej, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
7. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się wykonać z należyta starannością przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty i prace objęte przedmiotem Umowy z zachowaniem
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wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i
normy oraz w terminach określonych w Umowie. Oferta wykonawcy stanowi integralną część niniejszej
Umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień wykonywania robót przepisami) wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1
niniejszej umowy, lub w sytuacji, gdy wykonanie robót zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod
względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót zamiennych będzie
podejmował Zamawiający.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót lub tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robót będzie zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, lub w sytuacji, gdy wykonanie danych
robót będzie zbędne lub nieprzydatne dla Zamawiającego. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie podejmował Zamawiający.
§ 2. Termin realizacji
1. Strony umowy ustalają, że terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień zawarcia umowy.
2. Strony umowy ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 6 tygodni od dnia zawarcia
umowy.
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.
4. Za skutki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary
umowne w wysokości określonej w § 10 Umowy.
§ 3. Obowiązki zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w Umowie,
2. Zapłata wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.
§ 4. Obowiązki wykonawcy
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót
budowlanych i wymogami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzą techniczną, aktualnie obowiązującymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i p.poż.. Za jakość robót odpowiada wykonawca;
2. Współpraca ze służbami zamawiającego;
3. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
4. Utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych w czasie realizacji prac, z dążeniem do
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
5. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek
prowadzenia robót lub innych działań wykonawcy;
6. Uporządkowanie terenu, gdzie były prowadzone roboty budowlane i przekazanie go po zakończeniu robót
zamawiającemu w terminach określonych w §2;
7. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami Zamawiajacego;
8. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami
technicznymi każdego używanego na budowie wyrobu. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy organizuje na swój koszt i ryzyko Wykonawca;
9. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
10. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
1) Ustawy Prawo ochrony środowiska,
2) Ustawy o odpadach,
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;
11. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu większym niż jest
to niezbędne interesów osób trzecich;
12. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na
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terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego
lub mających związek z prowadzonymi robotami;
13. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
§ 5. Podwykonawcy
1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości wykonawca może zlecić część robót do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych części robót (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za działania, zaniechanie działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za
działania, uchybienia lub zaniedbania własne i jego własnych pracowników.
4. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców.
§ 6. Odbiór końcowy
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych jest odbiór końcowy przedmiotu
zamówienia objętego niniejszą umową.
3. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie stwierdzony w protokole końcowego odbioru robót budowlanych.
Sporządzony protokół z czynności odbioru zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru.
4. Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę
gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.
5. Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w
szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z zakresem przedmiotu Umowy, terminowość i
jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają
żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego
odbioru zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.
6. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona
dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu i wstrzyma
się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczając jednocześnie
Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę
wyznaczonego terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego
odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
8. Jeżeli Zamawiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiązki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
§ 7. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe brutto w wysokości: ............................. zł (słownie: ....................................), w tym podatek VAT w
wysokości: ............. %.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1
poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Strona: 4

Wykonanie budowy ogrodzenia boisk sportowych w Pionkach

4. W przypadku wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust.8, wynagrodzenie określone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy
wartością robót pierwotnych określoną w ofercie a wartością robót zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiającego.
5. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o których mowa w § 1
ust.9, wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości
obniżenia wynagrodzenia będzie ilość niewykonanych robót oraz ich ceny określone w ofercie.
6. Wykonawca nie może odmówić wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zarówno rezygnacji z
poszczególnych rodzajów robót lub tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robót
będzie zbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub nieprzydatne
dla Zamawiającego. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie podejmował
Zamawiający.
§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu
odbioru całości przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole końcowego odbioru robot budowlanych.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony
umowy protokołem końcowego odbioru robót. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu
w banku Zamawiającego.
3. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
4. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
5. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
6. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez zamawiającego z przyczyn niezależnych od
wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania
robót z udziałem stron umowy.
7. W przypadku wystąpienia kar umownych określonych w niniejszej umowie, zastosowanie ma § 10 ust. 8 i 9
niniejszej umowy.
§ 9. Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot
Umowy, na okres 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za
wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji
jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie
terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objętym gwarancją jakości.
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w
następujących terminach:
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,
2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia
ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za
wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub
2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 10 umowy.
8. 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 (wydat-
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ki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu
Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
§ 10. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających
eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w
wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.
3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Wyliczenie kar
umownych nastąpi w tym przypadku w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie
wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający
kwartał, w którym dokonano zamówienia.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
7. Kary umowne dot. nieprawidłowości w związku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostały uregulowane w § 5.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
9. Kary, o których mowa w ust. 8, będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
10. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.
§ 11. Inne postanowienia umowy
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania
postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni, licząc od
daty jego zgłoszenia.
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.
5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym dla siedziby zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo
zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
7. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiający, a jeden wykonawca.
8. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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