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Umowa
Nr ……/U/ZP/2017
Zawarta w dniu …………………….. 2017roku,w Krakowie pomi dzy :
Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Z otej Jesieni 1, 31 – 826 Kraków,
KRS 0000352784, NIP 6783105119,
reprezentowan przez :
Wojciecha Franciszka Szafra skiego - Prezesa Zarz du Spó ki,
dalej jako „ZAMAWIAJ CY”
a
…………………………………………………….
……………………………………………………
reprezentowan przez:
……………………………………………………………
dalej jako „WYKONAWCA”.
Umow zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. 2004r., Nr 19, poz. 177 z pó n. zm.)

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY I OKRES REALIZACJI

1.

Wykonawca zobowi zuje si do remontu pomieszcze sanitariatówna kondygnacji +1, segment B3 w cz
administracyjnej

Szpitala

Specjalistycznego

im.

Ludwika

Rydygiera

w

Krakowie

sp.

z

ci

o.o.,

os. Z otej Jesieni 1, 31-826 Kraków (Przedmiot Umowy) zgodnie z Programem Funkcjonalno- U ytkowym (PFU)
oraz postanowieniami SIWZ, za Zamawiaj cy zobowi zuje si

zap aci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone

zgodnie z zasadami okre lonymi nin. Umow .
2.

Szczegó owy, wymagany zakres Przedmiotu Umowy, okre la Program Funkcjonalno - U ytkowy, który stanowi
integraln cz

3.

Umowy – Za cznik nr 1.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 49 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy
terenu budowy.

4.

Warunkiem rozpocz cia prac jest przekazanie terenu budowy, o czym uprzednio Zamawiaj cy powiadomi
Wykonawc

na adres poczty elektronicznej lub faksem (dane zawarte w ofercie Wykonawcy). Powiadomienie

powinno wskazywa - miejsce, termin i godzin

planowanego przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu

budowy wymaga sporz dzenia protoko u.
5.

Przekazanie terenu budowy nast pi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
§ 2.
HIERARCHIA WA NO CI DOKUMENTÓW

1.

W przypadku rozbie no ci (np. interpretacyjnych) pomi dzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych
dokumentach lub rozbie no ci pomi dzy dokumentami a przepisami prawa (iusdispositivum), Strony Umowy
przyjmuj nast puj
a)

hierarchi wa no ci norm i dokumentów:

Przepisy prawa powszechnie obowi zuj cego (sensu largo), w tym aktualne normy techniczne, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, wiadectwa dopuszczenia etc.

b)

Program Funkcjonalno - U ytkowy (PFU)

c)

Umowa zawarta pomi dzy Wykonawc , a Zamawiaj cym
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d)

Oferta Wykonawcy

e)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 3.
WARTO

1.

Ca kowita warto

PRZEDMIOTU UMOWY

brutto wynagrodzenia rycza towego nale nego Wykonawcy z tytu u realizacji Przedmiotu

Umowy wynosi ………………………. z otych (s ownie: ………………………………. z otych 00/00 ).
2.

Wynagrodzenie jest niezmienne, stosownie do przepisu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, ma charakter sta y i nie
dzie podlega o adnym zmianom. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia
brutto nie ulegnie zmianie.

3.

Wynagrodzenie rycza towe, o którym mowa powy ej obejmuje równie

wszelkie koszty zwi zane z realizacj

Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytu u oszacowania wszelkich kosztów zwi zanych z realizacj
Przedmiotu Umowy, a tak e oddzia ywania innych czynników maj cych lub mog cych mie wp yw na koszty.
4.

Wszelkie koszty przegl dów gwarancyjnych powinny zawiera

si

w kwocie ca kowitego wynagrodzenia

rycza towego brutto.
5.

Nieuwzgl dnienie przez Wykonawc , na etapie przygotowania oferty, jakichkolwiek kosztów, nie mo e by
podstaw

roszcze

w stosunku do Zamawiaj cego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak te

po

wykonaniu Przedmiotu Umowy.
6.

Wynagrodzenie nale ne Wykonawcy wyp acane b dzie po przekazaniu Zamawiaj cemu faktury za wykonanie
ca ego Przedmiotu Umowy. Podstaw

do wystawienia faktury b dzie dokonanie przez Zamawiaj cego odbioru

(bez wad istotnych), potwierdzone protoko em odbioru sporz dzonym na pi mie.
7.

Faktura p atna b dzie przez Zamawiaj cego w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiaj cemu prawid owo

8.

Zap ata wynagrodzenia obj tego faktur

wystawionej faktury.

pisemnych o wiadcze

mo e nast pi

wy cznie po przedstawieniu przez Wykonawc ,

wszystkich Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) stwierdzaj cych,

Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy, nie maj

e ani

wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawców)

adnych wierzytelno ci, ani te nawet roszcze jeszcze nie wymagalnych, a dotycz cych przedmiotu (sensu largo)
niniejszej Umowy, za okres obj ty faktur , a ponadto o wiadczenia Wykonawcy stwierdzaj cego,
Podwykonawcy, ani dalsi Podwykonawcy, nie maj

e ani

wobec Wykonawcy (lub odpowiednio Podwykonawców)

adnych wierzytelno ci, ani te nawet roszcze jeszcze nie wymagalnych, a dotycz cych przedmiotu (sensu largo)
niniejszej Umowy, za okres obj ty faktur .
9.

Faktura wystawiona bezpodstawnie (z naruszeniem postanowie

niniejszego paragrafu) lub zawieraj ca inn

istotn wad powinna by zwrócona lub korygowana stosownie do przepisów prawa.
10.

Zap ata za faktur

nast pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Dat

zap aty jest dzie

obci

enia

rachunku Zamawiaj cego. Je eli termin zap aty przypada na dzie wolny od pracy (niedziela, wi ta) lub sobot
atno

zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym, nast puj cym po tych dniach.

§ 4.
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Narady koordynacyjne:
a.

W szczególno ci w celu bie

cej kontroli nad post pami prac, ustaleniu aktualnego stanu realizacji

przedmiotu Umowy, omówienia problemów i zagro

, omówienia wszelkich innych bie

dotycz cych wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy, organizowane b
przy udziale Zamawiaj cego, Wykonawcy i innych wezwanych osób. Narady b

cych spraw

narady koordynacyjne,
zwo ywane w miar

potrzeb.
b.

Organizowanie narad koordynacyjnych (w tym ustalenie konkretnych terminów) nale y do obowi zków
Zamawiaj cego. Powiadomienia b

dokonywane osobi cie, poprzez poczt elektroniczn lub faks;

c.

Narady b

d.

Upowa niony przedstawiciel Zamawiaj cego mo e dokonywa weryfikacji stanu zaawansowania robót;

prowadzone i protoko owane przez Zamawiaj cego;
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§ 5.
OBOWI ZKI WYKONAWCY, PODWYKONAWCY

1.

Obowi zki Wykonawcy:
a.

Wykonawca najpó niej w dniu zawarcia umowy przed

y Zamawiaj cemu polis

lub inny dokument

potwierdzaj cy zawarcie umowy ubezpieczenia OC (deliktowa i kontraktowa) w zakresie zwi zanym z
Przedmiotem Umowy, wa

w okresie realizacji zamówienia zapewniaj

ochron

ubezpieczeniow

z

limitem minimum 30.000,00 PLN (s ownie: trzydzie ci tysi cy z otych).
b.

Wykonawca zobowi zuje si do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem (sensu largo), SIWZ, PFU,
zasadami wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go Zamawiaj cemu w terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie;

c.

Wykonawca powinien niezw ocznie informowa Zamawiaj cego o wszelkich, w tym równie przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno ciach, które mog

negatywnie wp yn

na realizacj

Przedmiotu Umowy,

w tym opó ni realizacj prac;
d.

Wykonawca b dzie realizowa Przedmiot Umowyw asnymi si ami lub za pomoc Podwykonawców;

e.

Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, b
z postanowieniami niniejszej Umowy i b

wspiera

dzia ali zgodnie

Zamawiaj cego we wszystkich czynno ciach

zwi zanych z realizacj Umowy;
f.

Wykonawca b dzie z najwy sz

staranno ci

wspó pracowa

z Zamawiaj cym celem terminowego,

g.

W przypadku, gdy post p prac obejmuj cych Przedmiot Umowynie b dzie zadowalaj cy, Wykonawca

oszcz dnego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

powinien poinformowa Zamawiaj cego o wszystkich rodkach, które nale y podj

w celu sanacji zaistnia ej

sytuacji oraz prawid owego wype nienia zobowi za wynikaj cych z Umowy;
h.

Jakakolwiek ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku wymaga zg oszenia takiego faktu lub zamiaru
Zamawiaj cemu, za

wszelkie dalsze czynno ci mog

by

podejmowane stosownie do decyzji

Zamawiaj cego. Nieuprawniona ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku odbywa si

wy cznie na

ryzyko Wykonawcy;
i.

Wykonawca zobowi zany jest do organizacji miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób
niezagra aj cy bezpiecze stwu pacjentów i personelu, który nie b dzie zak óca funkcjonuj cych cz

ci

Szpitala.
j.

Wykonawca zobowi zany jest do przekazania Zamawiaj cemu dokumentacji powykonawczej. Dokumentacj
powykonawcz

Wykonawca zobowi zany jest wykona

zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami

prawa (sensu largo) - w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym w wersji cyfrowej – p yta CD (w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej PDF).
k.

2.

W pozosta ym zakresie obowi zki Wykonawcy zawiera PFU.

Polecenia.

Wykonawca zobowi zany jest wykonywa wszystkie polecenia Zamawiaj cego (pisemne, poczt elektroniczn , faksem)
wydawane zgodnie z przepisami prawa (sensu largo) w tym postanowieniami Umowy.

3.

Podwykonawcy.
a.

Zamawiaj cy dopuszcza zlecenie Podwykonawcom, cz

ci robót budowlanych wymienionych w ofercie

Wykonawcy; bezwzgl dnie wy cznie pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji tj. o ile
one wymagane przez przepisy prawa. Dokumenty wykazuj ce (wymagane) kwalifikacje podwykonawcy
nale y

udost pni

Zamawiaj cemu

najpó niej

w

dniu

zg aszania

Podwykonawcy

(lub

dalszego

Podwykonawcy);
b.

Zlecenie wykonania cz

ci robót Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom) nie zmienia zobowi za

Wykonawcy wobec Zamawiaj cego za wykonanie tej cz

ci robót. Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny

za wszelkie dzia ania lub zaniechania Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców) na zasadzie ryzyka;
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c.

Do zawarcia Umowy przez Wykonawc z Podwykonawc , wymagana jest pisemna zgoda Zamawiaj cego,
Zamawiaj cy powinien wyrazi zgod lub zg osi sprzeciw albo stosowne zastrze enia, w terminie do 3 dni
roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawc projektu umowy z Podwykonawc , wymienione umowy
powinny by zawarte bezwzgl dnie wy cznie w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci;

d.

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) mo e rozpocz
wy cznie po uzyskaniu przez Wykonawc

realizacj Przedmiotu Umowy lub jego cz

ci

zgody Zamawiaj cego, o której mowa powy ej, na ryzyko

Wykonawcy;
e.

Zamawiaj cy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawc (lub dalszym Podwykonawc ), której

f.

Zawarcie umowy przez Wykonawc

tre

b dzie sprzeczna z tre ci Umowy zawartej z Wykonawc ;
z Podwykonawc , zawarcie umowy przez Podwykonawc

z dalszym

Podwykonawc , zmiana Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), zmiany warunków umowy z
Podwykonawc

(lub dalszym Podwykonawc ) etc., bez zgody Zamawiaj cego oraz w przypadku

nieuwzgl dnienia sprzeciwu lub zastrze

do umowy zg oszonych przez Zamawiaj cego - odbywa si

bezwzgl dnie na ryzyko Wykonawcy, w szczególno ci Zamawiaj cy mo e wstrzyma zap at
cz

stosownej

ci wynagrodzenia do czasu usuni cia przez Wykonawc wszelkich skutków narusze ww. postanowie

Umowy;
g.

Wszelkie postanowienia dotycz ce Podwykonawców, stosuje si odpowiednio do dalszych Podwykonawców;

h.

Naruszenie przez Wykonawc
wszelkich niezb dnych dzia

postanowie niniejszego paragrafu, upowa nia Zamawiaj cego do podj cia
, a do odst pienia od Umowy z Wykonawc z winy i na ryzyko Wykonawcy

cznie, co Wykonawca niniejszym akceptuje.
i.

Wykonawca ma obowi zek dostarczenia Zamawiaj cemu 1 egzemplarza umowy, bezwzgl dnie wy cznie o
tre ci zaakceptowanej przez Zamawiaj cego, wraz z za cznikami (w tym szczególnie wykazuj cymi sposób
reprezentacji) tj. kopii potwierdzonej za zgodno

z orygina em, zawartej z ka dym Podwykonawc

terminie do 2 dni roboczych od daty jej zawarcia, niniejsze postanowienie stosuje si

w

odpowiednio do

wszelkich aneksów dotycz cych wymienionych umów i umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

4.

Personel i sprz t wykonawcy.
a.

Wykonawca o wiadcza,

e dysponuje odpowiednim potencja em, pozwalaj cym na nale yte i terminowe

b.

Je eli Zamawiaj cy zwróci si

wykonanie zadania.
do Wykonawcy, z

daniem usuni cia okre lonej osoby, która nale y do

personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje

danie, to

Wykonawca zapewni, e osoba ta niezw ocznie opu ci teren budowy i nie b dzie mia a adnego dalszego
wp ywu i zwi zku z czynno ciami zwi zanymi z wykonywaniem Umowy.
c.

Wykonawca zapewni we w asnym zakresie i na w asny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i sk adowanie
sprz tu, narz dzi oraz materia ów etc. wykorzystywanych w okresie realizacji Umowy.

5.

Dokumentacja budowy.
a.

Wykonawca zobowi zany jest przechowywa

Umow

i prowadzi

na bie

co wszelk

niezb dn

dokumentacj dot. realizacji przedmiotu Umowy w formie zgodnej z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó n. zm.) tj. w szczególno ci – certyfikaty i atesty
materia ów u ytych do wykonania przedmiotu Umowy , protoko y z narad, innych ustale , korespondencj
dot. wykonania przedmiotu Umowy, wszelkie inne dokumenty, w tym umowy, wymienione dokumenty
powinny by

przechowywane na terenie wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym;
b.

Wykonawca zobowi zany jest odtworzy

wszelkie utracone w jakikolwiek sposób dokumenty, na w asny

koszt i ryzyko, wszystkie dokumenty b

zawsze dost pne dla Zamawiaj cego i przedstawione do wgl du

na jego

6.

danie.

Bezpiecze stwo i ochrona zdrowia.
a.

Wykonawca ma obowi zek zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
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czynno ci na terenie budowy, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa;
b.

Za nienale yte wykonanie tych obowi zków b dzie ponosi odpowiedzialno

odszkodowawcz

zgodnie z

przepisami powszechnie obowi zuj cego prawa.

7.

Odpowiedzialno
a.

Wykonawcy.

Od daty przekazania terenu budowy, a do chwili odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pe
odpowiedzialno

b.

na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynik e na tym terenie;

Wykonawca jest zobowi zany zabezpieczy

miejsce wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa i

stosownie do polece Zamawiaj cego;
c.

Zamawiaj cy

nie

ponosi

odpowiedzialno ci

za

mienie

Wykonawcy,

Podwykonawców,

dalszych

Podwykonawców oraz osób trzecich, pozostawione w miejscu wykonywania prac, a jego zabezpieczenie
nale y do obowi zków Wykonawcy.
d.

Szkody zaistnia e w robotach lub materia ach przeznaczonych do wbudowania w okresie mi dzy terminem
rozpocz cia prac i terminem ich zako czenia oraz szkody zaistnia e w okresie odpowiedzialno ci
Wykonawcy za wady, pozostaj ce w bezpo rednim zwi zku z usuwaniem wad, b

naprawione przez

Wykonawc i na jego wy czny koszt i ryzyko.
§ 6.
ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania Przedmiotu Umowy (w szczególno ci terminowo ci,
jako ci etc.) o warto ci 10% (szacunkowego) wynagrodzenia brutto nale nego z tytu u wykonania umowy.
Zabezpieczenie s

y pokryciu roszcze z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania Umowy.

2.

Zabezpieczenie

nale ytego

wykonania

3.

Okres obowi zywania zabezpieczenia:

Umowy

powinno

by

wniesione

w formach

i

na

zasadach,

o których mowa w przepisach art. 148 i 149 ustawy pzp.

a)

70 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) w okresie do 30 dni od zaakceptowania
przez Zamawiaj cego (bezwzgl dnie w formie pisemnej) stanu inwestycji stwierdzonego protoko em odbioru
ko cowego Przedmiotu Umowy (tj. potwierdzenia przez Zamawiaj cego, e zamówienie zosta o nale ycie
wykonane),

b)

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) nie pó niej ni

w okresie 15 dni po

up ywie okresu r kojmi.
4.

Zamawiaj cy

jest

upowa niony

do

pobrania

(rozliczenia,

bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar pieni

w

tym

wniosek

o

wyp at

z

gwarancji

nych, roszcze z tytu u gwarancji i r kojmi lub innych

kwot okre lonych w Umowie, naliczonych z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonywania Umowy przez
Wykonawc , po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zap aty (termin zap aty minimum 7 dni).
5.

Wykonawca zobowi zuje si (bezwzgl dnie na w asny koszt i ryzyko) do ci

ego utrzymywania zabezpieczenia

nale ytego wykonania Umowy w wysoko ci 10 % o którym mowa w ust. 1 a zaspokojenie si

z zabezpieczenia

powoduje obowi zek uzupe niania ww. zabezpieczenia w terminie do 7 dni od daty pobrania przez Zamawiaj cego
z zabezpieczenia: kar pieni

nych, roszcze z tytu u gwarancji i r kojmi lub innych kwot okre lonych w Umowie,

naliczonych z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonywania Umowy przez Wykonawc z zastrze eniem ust.

§ 7.
KONTROLA JAKO CI I ODBIORY

1.

Kontrola jako ci prac.
a.

Wykonawca zobowi zuje si do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem (sensu largo), SIWZ, PFU,
zasadami wiedzy i praktyki technicznej.

2.

Rodzaje odbiorów.
a.

Odbiór Przedmiotu Umowy;
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b.

3.

Odbiór ostateczny, po usuni ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i r kojmi.

Odbiory.
a.

Zg oszony przez Wykonawc

do odbioru Przedmiot Umowy, musi spe nia warunek pe nej jego gotowo ci

technicznej, formalno – prawnej i u ytkowej do celów, którym ma s

i winien by zgodny z przepisami

obowi zuj cego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami okre lonymi Umow . Wykonawca zobowi zany
jest zg osi gotowo
b.

do odbioru – pisemnie, na Dzienniku Podawczym Spó ki;

Odbioru Przedmiotu Umowy dokonuje si w okresie do 4 dni roboczych (lub w innym niezw ocznym terminie)
od daty zg oszenia do odbioru Przedmiotu Umowy przez Wykonawc , o którym mowa w ust. 3a). O terminie
odbioru Wykonawca b dzie powiadomiony poprzez e – mail lub faksem.

c.

Wykonawca zobowi zany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia umownego, kompletnej dokumentacji
powykonawczej w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej z
podzia em na wersj edytowaln z rozszerzeniem typu doc lub odt a w przypadku rysunków z rozszerzeniem
dwg) i nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze)) i dostarczenia jej Zamawiaj cemu wraz ze zg oszeniem przez
Wykonawc do odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3a), której to odbiór zostanie potwierdzony
przez pracownika Zamawiaj cego.

d.

Odbiór Przedmiotu Umowyjest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiaj cego oraz

e.

Wady istotne, tj. wady uniemo liwiaj ce bezpieczne korzystanie z Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego

w obecno ci Wykonawcy;

przeznaczeniem

i przepisami prawa, stwierdzone przy odbiorze s

dokonania odbioru, a Wykonawca zobowi zany jest usun
kalendarzowych i ponownie dokona

wystarczaj

przes ank

do nie

je na w asny koszt w okresie do 7 dni

zg oszenia do odbioru, za

Zamawiaj cy zobowi zuje si

dokona

odbioru w okresie 4 dni roboczych (lub w innym niezw ocznym terminie) dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o kolejnym terminie Wykonawca b dzie powiadomiony poprzez e – mail lub faksem.
f.

Po zako czeniu odbioru strony sporz dz protokó odbioru Przedmiotu Umowy;

g.

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiaj cego przy udziale Wykonawcy w formie protoko u
ostatecznego odbioru po usuni ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r kojmi i gwarancji jako ci.

4.

Dokumentacja odbioru przedmiotu Umowy (w szczególno ci):
a. Dokumentacja powykonawcza;
b. O wiadczenie Wykonawcy o zgodno ci i kompletno ci wykonania przedmiotu Umowy z warunkami Umowy,
w tym przepisami prawa;
c. Protoko y zdawczo – odbiorcze i pozosta a dokumentacja wymagana przepisami prawa (sensu largo).

§ 8.
ZAKO CZENIE ROBÓT

1.

Wykonawca udziela Zamawiaj cemu 24miesi cznej gwarancji na roboty i materia y obj te Przedmiotem Umowy.
Okres gwarancji rozpoczyna si w dniu podpisania protoko u odbioru Przedmiotu Umowy.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si do nieodp atnego usuwania ujawnionych wad lub usterek.

3.

Je eli w okresie gwarancji zostan

stwierdzone wady lub usterki w Przedmiocie Umowy - Zamawiaj cy

zawiadamia o tym Wykonawc , który zobowi zany jest wad

lub usterk

usun

w okresie do 7 dni

kalendarzowych od daty zawiadomienia przes anego na adres poczty elektronicznej lub faksem.
4.

Do momentu usuni cia wad lub usterek wymagaj cych wi cej czasu ni 7 dni kalendarzowych oraz wad maj cych
wp yw na bezpiecze stwo u ytkowania budynku, Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy miejsce powstania
wad w trybie natychmiastowym, tj. najpó niej do 24 godzin liczonych od momentu powzi cia wiadomo ci o
stwierdzeniu (lub podejrzeniu) wady lub usterki.

5.

Je eli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie do 7 dni kalendarzowych od daty ich zg oszenia przez
Zamawiaj cego, a nie zachodz bezwzgl dne przes anki do przed

enia terminu, Zamawiaj cy mo e zleci ich

usuni cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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6.

Zamawiaj cy jest zobowi zany uprzednio powiadomi Wykonawc o zamiarze zlecenia usuni cia wad lub usterek
osobie trzeciej. Wykonawca mo e w takim przypadku podj

si

usuni cia wady lub usterki w dodatkowym

terminie wskazanym przez Zamawiaj cego.
7.

Po usuni ciu wad lub usterek Strony spisz

protokó ich usuni cia. W okresie gwarancji, Zamawiaj cy mo e

odmówi podpisania protoko u, je eli jego zdaniem wada lub usterka nie zosta a usuni ta i wyznaczy nowy termin
usuni cia wady lub usterki.
8.

W przypadku sporu co do okoliczno ci, o których mowa powy ej, Zamawiaj cy mo e wyznaczy
Wykonawcy rzeczoznawc

do oceny zasadno ci roszcze

na koszt

gwarancyjnych, co Wykonawca bezwzgl dnie

akceptuje.
§ 9.
ODSTAPIENIE OD UMOWY, KARY GWARANCYJNE, ODSZKODOWANIE

1.

Strony mog odst pi od Umowy na zasadach okre lonych przepisami prawa.

2.

Za niewykonanie lub niew

ciwe wykonywanie Umowy (bez wzgl du na przyczyn ) lub uchybienie terminom, o

których mowa w niniejszej Umowie (bez wzgl du na przyczyn ), Wykonawca zobowi zany jest do zap aty
Zamawiaj cemu kar pieni

1

nych gwarancyjnych, na podstawie art. 353 w zw. z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego, w

nw. przypadkach:
a)

Nieprzed

enia przez Wykonawc

Zamawiaj cemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym aktualizacji)

wymaganego przez Zmawiaj cego lub przepisy prawa (sensu largo), w terminie wymaganym Umow , PFU
lub przepisami prawa (sensu largo) - w wysoko ci 0,5 % ca kowitej warto ci wynagrodzenia brutto, za ka dy
dzie uchybienia terminowi.
b)

Uchybienia terminowi wykonania Przedmiotu Umowy – w wysoko ci 1,5 % ca kowitej warto ci wynagrodzenia

c)

Uchybienia terminom w usuwaniu wad lub usterek – w wysoko ci 1 % ca kowitej warto ci wynagrodzenia

d)

Naruszenia postanowie § 5 ust. 3 lit. a., § 5 ust. 3 lit. c., § 5 ust. 3 lit. f. - w wysoko ci 1 % ca kowitej

brutto, za ka dy dzie uchybienia terminowi;

brutto za ka dy dzie uchybienia terminowi;

warto ci wynagrodzenia brutto za ka dy dzie uchybienia terminowi;
e)

Odst pienia od Umowy lub rozwi zania Umowy, z przyczyn le

cych po stronie Wykonawcy - w wysoko ci

20 % ca kowitej warto ci wynagrodzeniabrutto;
f)

Nieprzestrzegania zasad BHP, porz dku na terenie budowy - w kwocie 500,00 z otych (pi

set z otych), za

ka de stwierdzone naruszenie;
g)

Niewykonywania lub nienale ytego wykonywania obowi zków, o których mowa w § 5 ust. 6 lit. a - w kwocie
1 000,00 z otych (jeden tysi c z otych) za ka de stwierdzone naruszenie.

h)

Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku - w kwocie 20 000,00 tysi cy z otych
(dwadzie cia tysi cy z otych) za ka de stwierdzone naruszenie.

i)

Niewykonywania polece Zamawiaj cego (§5 ust. 2) - w kwocie 2 000,00 z otych (dwa tysi ce z otych) za

j)

Uchybienie obowi zkowi wymienionemu w §5 ust.3 lit. a zd. 2 - w kwocie 2 000,00 z otych (dwa tysi ce

k)

Braku udzia u Wykonawcy w czynno ciach odbioru lub odbioru ostatecznego - w kwocie 5 000,00 z otych

l)

Braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego podwykonawcom lub dalszym

ka de stwierdzone naruszenie.

otych) za ka de uchybienie.

(pi

tysi cy z otych) za ka

nieobecno

na wyznaczonym terminie.

podwykonawcom, stosownie do terminów przyj tych w umowach zawartych z podwykonawcami - w
wysoko ci 1 % ca kowitej warto ci wynagrodzeniabrutto, za ka dy dzie uchybienia terminowi.
m)

Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty, w przypadku gdy termin ustalono
niezgodnie z przepisami prawa (sensu largo) - w wysoko ci 1 % ca kowitej warto ci wynagrodzenia netto za
ka dy dzie do czasu usuni cia niezgodno ci.

n)

Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty, w przypadku gdy dosz o do zmiany
terminu ze zgodnego na niezgodny z przepisami prawa (sensu largo), - w wysoko ci 0,5 % ca kowitej
warto ci wynagrodzeniabrutto za ka dy dzie do czasu usuni cia niezgodno ci.
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o)

Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa
w §7 ust. 3 lit. c – 0,5% ca kowitej warto ci wynagrodzeniabrutto za ka dy dzie opó nienia w stosunku do
terminu, w którym mia o nast pi przekazanie dokumentacji powykonawczej.

3.

Strony uzgadniaj , e kary przewidziane w niniejszej Umowie podlegaj sumowaniu i potr cane b
wynagrodzenia nale nego Wykonawcy, a gdyby okaza o si

z bie

cego

to niemo liwe Wykonawca zobowi zany jest do

zap aty kar na rachunek bankowy Zamawiaj cego w okresie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e - mail lub fax) noty
obci
4.

eniowej lub/i wezwania do zap aty kary.

Bezwzgl dnie, wy cznie w przypadku orzeczenia przez S d powszechny o nieskuteczno ci lub niewa no ci
postanowie dotycz cych ww. kar pieni

nych, wol stron jest aby do ww. postanowie stosowa przepisy art.

483 i art. 484 Kodeksu Cywilnego.
5.

Stronom przys uguje nale ne odszkodowanie na zasadach okre lonych przepisami prawa.

§ 10.
ZMIANY UMOWY

1.

Zmiana postanowie

Umowy mo e by dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tre ci oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczno ci, których nie mo na by o
przewidzie w chwili zawarcia Umowy, a w szczególno ci:
a.

Terminu rozpocz cia wykonywania Umowy;

b.

Terminu dotycz cego wykonania Umowy, w przypadku:
wstrzymania robót budowlanych przez w

ciwy organ lub S d, z przyczyn nie zawinionych przez

Wykonawc ,
wyst pienia si y wy szej – w tym kataklizmu np. po aru, powodzi, trz sienia ziemi etc,
wyst pienia udokumentowanych przez Wykonawc , nie zawinionych przez niego opó nie .
2.

Zmian Umowy nale y dokonywa

w formie pisemnego Aneksu do Umowy. Aneksy do Umowy powinny by

podpisane przez upowa nionych przedstawicieli obydwu Stron.

§ 11.
POSTANOWIENIA KO COWE

1.

W sprawach nieuregulowanych Umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególno ci Prawa
zamówie publicznych, Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Spory dotycz ce niniejszej Umowy rozstrzyga b dzie S d Powszechny w Krakowie.

3.

Cesja praw i obowi zków Wykonawcy jest niedopuszczalna.

4.

Wykonawca jest zobowi zany, najpó niej w ostatnim dniu obowi zywania umowy ubezpieczenia, przedstawi
now polis ubezpieczenia OC od prowadzonej dzia alno ci (OC deliktowa i kontraktowa) w zakresie zwi zanym z
Przedmiotem Umowy potwierdzaj

zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia oraz najpó niej w dniu up ywu

terminu p atno ci, przedstawi dowód op acenia sk adki (lub rat) ubezpieczeniowej.
5.

Integraln cz

6.

Umow

Umowy stanowi wymienione w niej za czniki.

sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA

8
Numer post powania 379/ZP/2017

