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WzÓR)
UMOWA hr,,,,"",/"""""

(dalejlUmowa)

zawarta w dnlu lrlltrlltrrtllr.lr.l,,, r. w Poznanlu pomlędzy

tlrltllltlllltalrrlltItIllll||lta ItatltrIrlll r''llallall'itlr

reprezentowa nym przezl

t, llllltlt.rllltllrrllltiłllrrtlrllll|,lllllIlt,lłlll"łllltlł

zwanym daleJ ZamawlaJącym,

a

ttittt,tr,trrtttr.rrrllttll'trl"rll|,lllllllllllilllllrlll,rlltlll1,1,

zwanr7m d alej Wykonawcą,

Łącznle ZamawlaJący l Wykonawca zwanlsą w dalszeJ częścl Umowy,,Stronaml",

r'a
\_-/

zostala zawarta umowa o następuJąceJtreŚcll

§r
Przedmlot umOwy

1, Przedmlotem umoWY J€§t r,,,,.,.,,,,.lt.ll...l...i..llltIlIl||i.1.1|lt.Iltrllll'Il""'l't"'lll"lll"l'll"ltltlli"tl

2, Szczegółowy opls 
'prirJ*rotu zamóńienla oraz wlelkoścl l zakre§ zamÓWlenla okreŚla oferta

Wvr,onuń.u, stanowląca zatącznlk nr.1 do umowy,

3. zamawlaJący ośwlad cza, że poslada prawo do dysponowanla nleruchomośclą na cele budowlane oraz

poslada stosowne decyzJe admlnlstracyJne zezwaialące na reallzacJę robót budowlanYch oblętYch

przedmlotem zamówlenla,

§2

t, iermln reallzacJl przedmlotu umowyi do ,,,, dnl tJ, dnla lllillllll...tlt.lltl.il.t.tllll. z zastrzeŻonlem ust 2 l 3'

2, Za termln zakończenla robót przyJmuJe slę datę zgodnego podplsanla Protokołu odbloru końcowego

przez Wykonawcę l Zamawlalącego, bez zastrzeżeń,

3, Warunklem skutecznueo Ółutóru końcowego Jest faktyczne zakończenle wszYstklch Prac obJętYch

przodmlotem umowy orai usunlęcle wszelklch wad stwlerdzonych w toku Jego reallzacJl,

4. Wykonu*ca zobowlązany JÓst do usunlęcla wad stwlerdzonych w toku reallzacJl umowY lub

stwleidzonych przy odblórze'końcowym w termlnle 7 dnl od dnla zgłoszenla lch Przez Zamawla|ącego

lub od daty nlepodplsanla protokolu końcowego robót z powodu stwlerdzo'nVch wad, ZaPlsY § 8 umowY

w zakresle sposobu usunlęcla wad stosuJe slę odpowlednlo,

§g
Wynagrodzenlo

x, Za wykonanle przedmlotu umowy oplsanego w § 1, Strony ustalaJą wYnagrodzenle rYczałtowt

określone na podsiawle oferty Wykonawcy, w łączneJ kwocle brutto (z VAT) ,,,,,.,, Zł1 Wraz z Podatklen

VAT należnym według wtaśclwych przeplsów,
2, Strony postanawialą, że iozllczenie za wykonanle przedmlotu umoWY nastąPl na Podstawlr
prawldłowo-wystawloną przez Wykonawcę faktury VAT wystawloneJ po zakończenlu l odblorze robót

potwlerdzonych protokołem odbloru zaakceptowanym bez zastrzeŻeń przez §trony umowy,

,1
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§ł
Warunkl platnoścl

!, Zapłata vvynagrodzenla nastąpl przeletłem z rachunku ZamallllaJącego, na Wskazany
w fakturze rachunel< bankowy Wykonawc! l1l, ,.,,,,,,,,,,.t..l...lt,lltt.l w termlnle t4 dnl od dnla otrzymanla
prawldłowo l zasadnle wystawloneJ faktury VAT (tl, nleobarczoneJ błędaml) wraz z dokumentaml
rozllczehlowyml,
2, Za dzleń zapłaty przyJmuje slę dzleń dokonanla przez ZamawlaJącego polecenla przelewu na konto
Wykonawcy,
WYkonawca oŚwladcza, Że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze będzle rachunklem
rozllczenlowym, umleszczonym na blałeJ llśćle podatnlków VAT,
JeŚll wskazanY Przez Wykonawcę numer rachunl<u bankowe5o nle będzle rachunklem rozllczenlowym l
nle zostanle umleszczony na blate llŚcle podatnlków VAT, ZamawlaJący wstrzyma platność do czasu
PrzedłoŻenla Przez Wykonawcę prawldłowego numeru rachunku bankowego, o czym ZamawlaJący

!:Hilffi§Yl§lil:ęponorlt odpowledzlalnoścl wobec wykonawcy w przypadku zaptaĘ należnoścl
umowneJ Po termlnle spowodowane| nleposladanlem lub nlewskazanlem rachunku rozllczenlowego l
nlezgodnoŚclą numeru rachunl<u bankowego wskazanego na blałeJ llścle podatnlkówVAT,
ZamawlaJącY ma prawo do wstrzymanla wyptaty wynagrodzenla wskazanego na fakturze w przypadku, w
którYm podstawą wystawlenla faktur byly dokument odbloru, co do których Wykonawca nle poslada
Potwlerdzenla odbloru dostawy bądź kwota na fakturze nle Jest zgodna z wartośclą lub llośclą
dostarczonych do ZamawlaJącego towarów lub w przypadku, w którym na fakturze nle wskazano
numeru oraz daty zawarteJ Umowy,

§s
Wykonywa nle śwladozenla przez Wykonawcę

1, WYkonawca zobowlązuJe slę wykonać swoJe śwladczenle z uwzgl.ędnlenlem naJwyższeJ możllweJ
starannoŚcl, zasad rzetelneJ wledzy technlczneJ l sztukl budowlaneJ przy zachówanlu' *yruguń
obowlązującYch PrzePlsów technlcznych, a w szczególnoścl ustawy z dnla 7 llpca t994 r, prawo
budowlane (z PÓŹnleJszyml zmlanaml) l przeplsów wykonawczych wydanych na JeJ podstawle,
2, WYkonawca oŚwladcza, lŻ zapoznał slę z dokumentacJą proJektową, o któreJ mowa w § 1
ust, 2 l oŚwladcza, Że wr7nagrodzenle określone w § 3, obeJmuJe kolzt wykonanla przedmlotu
zamówlenla przez nlą oplsanego.
3, Do wYkonanla Przedmlotu nlnleJszej umowy Wykonawca dostarczy np' własny koszt l ryzyko, w
ramach wYnagrodzenla za przedmlot umowy/ o którym mowa w § 3, wjzelkle niezbędne maierlaty,
wYPosaŻenle technlczne, sprzęt oraz zapewnl odpowlednlo wykwallflkowany personel t nadzór.
4, MaterlałY l urządzenla, o których mowa powyżej, powlnny odpowladać co do iakoścl wymogom
wYrobów doPuszczonYch do obrotu l stosowanla w budownlctwle, określonym w prawle powszecńnle
obowlązuJącYm W Polsce (w szczególnoścl w ustawje prawo budowlane oraz aktac'h wykonawczych do
nleJ),

5, Na kaŻde Żądanle Zamawlalącego obowlązany Jest okazać w §tosunl(u do wskazanych materlałówlcertYflkat na znak bezPleczeństwa, deklarację zgodnoścl lub certyflkat zioonoiri , p.'ri1.ą Ń.ńą lrnaprobatę technlczną.
6, Do wykonawcy należy zabezpleczenle mleJsca prowadzenla robót budowlanych, w tym sprzętu,rnaterlałów l urządzeń przed dostępem osób trzeclch,
7 ' Po stronle 

, 
WYkonawcY leżą w catoścl kwestle szeroko poJętego usuwanla

l za6ospodarowywanla odpadów powstalych w wynlku reallzacJl umowy,
8, Po zakończenlu wYko_nYwanla umowy Wykonawca zobowlązany Jest do uporządkowanla terenubudoryy l przekazanla go ZamawlaJącemu,

1
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§6

Podwykonawcy

l

t,Wykonawca może zreallzować roboty budowlane wskazane w ofercie korzvstając u Pottlocr/
podwykonawców,

2,Zlecenle robót budowlanych podwykohawcom w zakresle wskazanym w ofercle Wykonawcy
stanowląceJ załącznlk nr 4 do umowy, dopuszczalne Jest wyłącznle za uprzednlą zgodą ZamawlaJącego,

§7
Obowlązkl ZamawlaJącego

Do obowlązków ZamawlaJące5o należyl

1) Udostępnlenle (przekazanle) terenu budowy wral z nlezbędnyml decyzJaml admlnlstracyJnyml
nlezwłocznle od zgłoszenla przez Wykonawcę zamlaru weJścla na budowę,
2) Przystąplenle do dokonywanla odblorów robót w termlnle 7 dnl od dnla powladomlenla
ZamawlaJącego o gotowoścl do odbloru przedmlotu zamówlenla.
3) Termlnowa zapłata wynagrodzenla,

§8
GwarancJa

1, Wykonawca udzlela ZamawlaJącemu gwarancJl na wykonane roboty budowlane, tJ. 36 mleslęczneJ
gwarancJl na całość robót obJętych przedmlotem umowy, llcząc od dnla dokonanla bezusterkowego
odbloru końcowego przedmlotu umowy, chyba że na materlały producent udzlellt dluższeJgwarancJl.
2, ZamawlaJący może dochodzlć roszczeń z tytułu gwarancJl także po okresle wskazanym
w u§t, X., Jeżell zgłoslłwadę przed uplywem tego okresu,
3, Wady lusterkl.zgłaszane będą Wykonawcy na plśmle poprzez osoblste wręczenle przedstawlclelowl
Wykonawcy (osoba w lokalu przedslęblorstwa/mleJscu zamleszkanla, osoba reprezentuJąca podmlot,
klerownlk budowy) lub przesłanle llstem poleconym (termln strony uważaJą za dochowany, Jeżell llst
został nadany przed uplywem termlnu) lub przesłanle faksem na numer wskazany przez Wykonawcę lub
przesłanle pocztą elektronlczną na adres wskazany przez Wykonawcę,
4,'Wykonawca ośwladcza, że zobowlązuJe slę przystąplć do usuwanla wad l usterek nlezwłocznle, nle
późnleJ nlż w clągu 2 dnl roboczych od chwlll zgłoszenla,
5, W przypadku stwlerdzenla wad zagrażaJących bezpleczeństwu zdrowla, życla, mogących wyrządzlć
szkodę w Środowlsku naturalnym lub znaczną szkodq majątkową Wykonawca zobowlązuJe slę do
usunlęcla wady nlezwłocznle, lecz nle późnleJ nlż w clągu 24 godzln od zgtoszenla,
6, ZamawlaJący uprawlony Jest do wyzndczenla sposobu usunlęcla wady, zaś Wykonawca zobowlązuJe
slę wadę usunąć nlezależnle od wysokoścl kosztów z tym zwlązanych,
7, W przypadku zwlokl w usuwanlu zgłoszonych wad l usteręk lub nlenależytego wykonanla napraw
gwa,rancyJnych ZamawlaJący, po plsemnym wezwanlu l wyznaczanlu dodatkowego termlnu do lch
usunlęcla ma prawo do przeprowadzenla prac polegaJących na usunlęclu uJawnlonych wad l usterek,
PrzY Pomoc! lnnych podmlotów, na koszt Wykonawcy, na co ten ostatnlwyraża nleodwołalną zgodę,
8. W PrzYPadku nleusunlęcle wąd lub usterel( w t€rmlnach określonych w ust. 4 l 5 zamawlaJąGy
nlezaleŻnle od wykonanla uprawnleń Wykonawcy przez lnny podmlot, może nallczyć karę umowną.
9, WYkonawca nle moŻe odmówlć usunlęcla wad l usterek bez względu na zwlązane z tym koszty.
X0, Do uPlYwu okresu gwarancJl Wykonawca zobowlązany Jest plsemnle lnformować Z'amawlaJącego o
zmlanle swoJeJ sledzlbY, W przypadku gdy llst wyslany do Wykonawcy, na ostatnlo podany-adres,
Powrócl z adnotacJą np, ,adresat nleznany'l, ,adresat wyprowadzlł slę'', lub gdy llsi (polecony/zi
Potwlerdzenle odbloru) nle zostanle odebrany, ZamawlaJący uprawnlony Jest'do nlezwłocznego
PrzeProwadzenla Prac polegaJących na usunlęclu uJawnlonych wad na koszt Wykonawcy,
1'1, WYkonawca oŚwladcza, Że ponosl wobec ZamawlaJącego odpowledzlalność za wyrządzone szkody,
będące normalnYm następstwem nlewykonanla lub nlenależytego wykonanla umowy,

(
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§9

Prawo do odstąplenla

1, ZamawlaJący zastrzega sleble prat,rlo do odstąplenla od umowy w sytuacJl nlewykonanla przez

Wykonawcę zobowlązanla w termlnle określonym w § 2. Termln do wykonanla prawa odstąplenla
wynosl 15 dnl od upływu termlnu z § 2.

2, ZamawlaJący zastrzega soble prawo do odstąplenla od umowy w sytuacJl, gdy Wykonawca reallzuJe
przedmlot umowy nlozgodnle z przeplsaml prawa powszechnle obowlązuJącego w Polsce, zasadaml
sztukl budowlaneJ lub zaplsaml umowy, W takleJ sytuacJl ZamawlaJący ma prawo odstąplć od umowy w
termlnle 15 dnl od dnla, w którym dowledzlat slę o reallzacJl przedmlotu umowy nlezgodnle z przeplsaml
prawa powsżechnle obowlązuJącego, zasadamlsztukl budowlaneJ, zaplsaml umowy,
3, Uprawnlenle, o którym mowa w ust, t l 2, ZamawlaJący może zreallzować w przypadku wystąplenla
sytuacJl będącej podstawą odstąplenla od umowy l wedle swoJego wyboru może odstąplć od umowy w
całoścl lub w częścl Jeszcze nlewykonaneJ,
4, W przypadku odstąplenla od Umowy w częścl Jeszcze nlewykonaneJ, Wykonawca może żądać
wyłącznle wynagrodzenla należnego z tytutu wykonanla częścl umowy,
5, Odstąplenle od umowy nle powoduJe wygaśnlęcla kar umownych l roszczeń odszkodowawczych
ZamawlaJącego,
6, W przypadku odstąplenla od umowy, Wykonawca nlezwłocznle przekaże ZarnawlaJącemu wszelką
dokumentacJę zwlązaną z budową, a następnle Strony dokonaJą wspólnego protokolarnego odbloru
wykónanych prac celem lch rozllczenla,
7, Nastąplła lstotna zmlana okollcznoścl powoduJących, że wykonanle umowy nle leży w lnteresle
publlcznym, czego nle można było przewldzleć w chwlll zawarcla umowy.

§t0
Kary umowne

l,Strony ustalają, że obowlązuJącą Je formą odszkodowanla stanowlą kary umowne
z zastrzeżenlem ust 2.
2;Strony ustalają, że Jeżell wysokość kary umowneJ nle pokrywa ponlesloneJ szkody, Strony mogą
dochodzlĆ odszkodowanla w wysokoścl przekraczająceJ karę umowną na zasadach ogólnych.
3,Kary umowne przysługuJą ZamawlaJącemu:

t) za zwtokę w wykonanlu przedmlotu umowy w wysokoścl0,5% wynagrodzenla brutto umowy za
każdy dzleń zwłokl,

. 2l za zwlokę w usunlęclu wad stwlerdzonych przy odblorze końcowym lub w okresle gwarancJl l

rękoJml za wady . w wysokoścl 0,t% wynagrodzenla brutto umowy/ za każdy dzleń zwłokl,
llczony od dnla wyznaczonego na usunlęcle wad,

3) z tYtulu odstąplenla przez ZamawlaJącego od umowy na podstawle ustawowego prawa
odstąPlenla lub umownego odstąplenla z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokoścl t5%
wynagrodzenla umownego brutto,

4,Strony ustalaJą, Że ZamawlaJący może potrąclć z faktury wystawloneJ przez Wykonawcę, kwotę
naleŻnYch kar umownYch, przysługuJących ZamawlaJącemu zgodnle z treśclą nlnleJszej umowy.

§11' przedstawlclele stron
t, ZamawlaJącY PowołuJe lnsPektora nadzoru, którym Jest Pan 1.1lt,...1.1llr.,.l, lnspektor nadzoru dzlala w

. granlcach umocowanla okreŚlonego przeplsaml ustawy Prawo budowlane oraz pelnl bleżący nadzór
nad reallzacJą przedmlotu umowy ze strony ZamawlaJącego,

2, Przedstawlclelem Wykonawcy na budowle będzle Pan ,.i,,.,,,.,.,,,,,

1, ZamawlaJący ma prawo kontroll l zglaszanla uwag do wykonywanych robót,ą, WYkonawca zobowlązanY Jest do nlezwlocznego uwzględnlenla' zgłoszonych przez ZamawlaJącego
uwag, o którYch mowa W ust. 3, z zastrzeżenlem ust, 5 w zakresle */t ony*inycń robót,


