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U lM oWA{slwż4/2022i
żWartawdniu rokUwŻolędnćypómęd2y

lodowlą za.odową zwieuąt ,,zołędnica" sp, ż o,o, ż siedzibą w żolędncy 41, 63,900
RaW cż. posadljącą ńuńel N P 699 00] 02 64 żare]esIrowaną W RejesIue Przedsięb or.óW
powadzonym pżeż sąd Rejonowy W Póznanu xxl Wydzial cospodarczy &a]owego
Reiesll! sądoweoo pod numerem KRs 000006422a, leprezenlowaną pżez fuęzesa żarząd)
ń9r]ńż, zbignewa Dworeckielo _fuanym da ej ,Z.mawiającym"

,,,--,,-ul posildljąćym |umer N P. ,,..
nuńerREGoN ,,. ,. faulu]ącym W Re]eslrże Prz€dsieborcÓW plow.dżońyń pżez sąd
R€jonowyw ,,. ,,. , pod numer€m KRs , r€pr€zenlowanyn pżeż

_ żWanym da e] ijwykóńawcą'

HoDoWLA zARoDoWA zwlERzĄT ,,ŻoŁEDNlcA" sp, ż o.o,

B 65 546 67 00 " 65 546 67 02

w pĘypadku robót o w.ńości powyżej 500,000,0a zl netlo, zapisy aińiejszej uńowy
wchórŁą w życie ż dńieh uzyskania pżez zamańają.ego żgody w fomie uchwaly ott
órganu wlaściciels*iegó 6owR), a ewentualńy brak zgody organu wł.ścielskiego hie
może być pódstawą do wsuwanja rósżćżeń wobec zańawlającćgo pż.z wrłonion.ga w
.hodze pżetargu wykon awcę,

§ 1 Pżedńiot ufrfuy
1 Żgodnie ż Wyńikem przeIargu neoqr.ncżonelo óglosżónego W dnj! 20,01,2a22 l

przedmotem UmoWV eśl,,Budowa silosu W zakrzewie na dż,357/r",
2. sżcz€gotowy ops przedmotu zamóWena żawiera slWZ. Wykóna|e robót mlsj być

żreal]żowańe żgodne ż obowiążU]ącym przepsamiprawa normańi obowiązu]ącyń W UE
oraż na usla ónych ńńejsżąuńowąwalunkaclr

§ 2Wyraglodżenie
1 slrony usla a]ą że obowążu]ącą lomą Wyńagrodżeńi. za Wykonan e puedm otu UmóWy,

żlodne ze zlożoną ofeną jest Wynalrodzenie Wyn]kające ż ofeńy pżetaĘolv€] W
WysókoŚc nelto ,,.,,.,,,,,,,,.,, żl plus obowiązująćy podatek VAT slanoWący kwoIę
,,,....,,,,,,,,.,,,, zł, Wynaarodżenie Umown€ bfullo Wynos] ,,,....,,,,,,.,, zl słown e

2 slrcny n]ni€]szej lmowy n e nogązmeńićceńyWykon!na zamóWenia okreś]onejW us( ]
cena]eśl ślala ne podleqa Wa oryzać]

§ 3 Warunki płalnośći
T Rozi.zen e ża zrealzowańą dośtawę nasĘ! W oparcU o faklurę końcową wrslawioną na

podślawe prolokolu odboru końcowego w lerńne.,,., dni od daty otrzymana prżeż
żamawaiale!o fakluIy,

2 Tem]n zapłaty UWaża s]e ża dotrżyńańy przez zamawlającega jeśl kónlo bankowe
żańawającego zostanle Uznan. kwolą.al€żną Wykońawcy ńa]późn e] W ostatnim dnu

3. Pżed odb orem końćowym dopusżcza s ę dokońani€ jednelo odbjoru częścoweqo robćl
prży *yń WarloŚĆ odbiorL częŚc oweqo ne moŹe przekraczaĆ60% WarloŚcikoniraktu, Do
odboru cżęściowego należy pżedlożyć kosztorys powykonawcży sprawdzóny i
&lw eldzony pu ez lnspektorów nadżóru
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§ 4 Temin Wykonańia
1 Teń.y wykońańia .obół usIaa sę naśtępująco roboty będące prz€dmiol€m umowy

należy Wykonźć W okres e od 19.04.2a22 j. do 22.a7 .2022 l.
2 W przypadku Wysta! enia s]ły Wyższe]. np k ęsk żylvołowej ma]ące] b€zpośredn WpłpV na

lerm nowośó wykonylv.n a piac a]bo Wyslqp en e innych oko|cżnoś.i klóryćh slrony UmóWy
nie były W slanie przewidzeć pommo zaclrowan]a nal€żyte] sta.annosc nastap
pżesunięće lelminu żzkońcż€nź roból ó óść dn]róWnąókresóW]przefuy Ub posló]U

§ 6 obowiązki zamawiającego
] żańawiający puekaż€ Wykon.Wcy obiekt golowy do Wykonania robót rozbudowy obory

robó( rozb órkowych budóWy nslaacj e eklrycżńejdo dnia lożpocżęca roból
2. zańawiająy Wskaźe Dostawcy punkly poborU enelq i el€klrycżne] iWody da ceóW

dóslawy oraż śoc]a nych

§ 5 odbiór robót
] Kom sy]ny odbór końcowy zoIqanizowany będzie przez zamaw a]ącego w termne do 10

dni od d.lyżglosżenia do odb or! Wykonanych roból
2 ż cżynnośc odborowych zoslanie sporządzo.y prolokól który żWi€rać będzie Wszyslke

uśtalena żaecenia pocżyn o.e W irakci€ odb]oru.
3. odbiól końcóWy może.as!ąpić lyko Wl€dy, gdy Koms]a ni€ slwerdż ża]]nych Wad czy

uśter€k W pzedm ocie odb oru.
4 ża termin żakoń-eni. roból uważa śę d.lę podpsańil plżeź Końś]ę prolokolu odboru

5 JeśiW toku czynńośc odboru zostaną stwi€rdżone Wady to żamawiającemu pżysłUguią
naslępu]ące uprawn en a:
a) jeś Wadynadająsię dolsunięca, możeodmóWć odboru do.zas! usunęcawad
b) ]eś wady ne nada]ąsię do us!ńjęca, ńoźe zaźanaó wykonania przedmotu odbioru po

rażdruq na kosżlWykónawcy Ubodsląpióod umowy, żWinyWyko.awcy
c) żańawa]ący moż€ pod]ąc decFję o pueNanu czynnośc odboru ]eżeiW czasi€

lfuania lyclr cżynnośc u]awniono islni€n]e tak ch wad klóre uń eńożlw a]ą użylkowańie
pżedńótu umowy zgodne z prz€znaczenem - aź do cżasu Usu.ęcia lych Wad
żachowu]ąc prawo do nalcżani. wykonawcy zaslrżeźońych kal uńownych j

od /Lodo^d n" /"."d_ h ot,-, |o, l§ónlpj,/ójUro^r
6 W raze n]elsuńięcia Wad W terńńie okleśońyfo w protoko]e odboru końcowego,

zamalŃają.y żec żastępcze Wykonani€ roból nneń! Wykonawcy. a koszlafr obcąży
Wykonawcę p eNoh€go.

7 Wykonawca ponosiodpowedzalność zl wsże kie zachowańa osób trzecich, kłórym sę
posllqu e pzywykonwan U umowv, tak iak za swoie za.hóWania lub dz.lania.

§ 7 obowiązki Doslawcy
Wyko|aWQ zoboW ążany]est ]

1 do koordyńac]i reaiżowanyclr prac budowlanych z pracam zwążanym ż b eżącym
funkcjonowani€m obiektu

2 \tsp ółpla cowa ć ze śłużbam zamawia]ąc€go.
3 zglosó robotydoódbioru końcowelo
4 żapewńió kadry inadzórż WymaaanymiUpraWn eniam
5 ż|kWdowaĆ żaplecze lobót ń ezwłoćżn e po zakoncżeniu prac ecz n e późn e] n ż 14 dn ód

daty dokonan a odbioru koń.owelo
6 dokonać ubezpieczena robót od mzekch roszczeń cylv no-prawny.h W okresie ćh

rea iza.j ]ak iW oklesie óbowążylva. a gwdancj lęko]ń Wykoń.Wca zobowązany ]eslpżedlożyi n! żądan e żamawiającego uWeu}łenoną kopę aktuanej po sy

HoooWLA zARoDoWA zwrERzAr 'ŻoŁĘDŃlćA!j sp, z !.o,
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7 Ule!! óWać na]eznościza śWldcżońe prz€z Zamaw]ającego Usług W zakresie żapewnien a
moż]Wościkouystania ż en€ro iel€kłyczne] Wody dla ceóW doslawy socjalnych wedlu9
Wśkazań lóżnkóW któr€ Wykonawca ża nstalu]e na WłasnykoszI

§3Gwaran.jairękojmia] Wlonawca udzel ZańaWa]ąceńu ,.,,,, friesięczńej gwarańc]i lękojń n! Wszyslkie
Wykonane roboty żańślalóWane lrżądżena cząc od dnia ódbior! pżekażania w
użrłkowan]e przedm olu Umowy

2 W przypadku Wyslali€n]a U§lelki. klóra lni€możiw żam.Wa]ącemu kożyslanie ż obiekIu
W spośob zgodny z prz€znaczenem, Wykonawca zobow ązu]e sę Usunąć Usterkę w
Ierm ne]ednego dnia

3 W przypadkL gdy Wńonawca będze opóźniał załatwenie zglosżone] rekanacj ponad
wyże] wyń e. ońy term n zamawa]ący ma prawo dokona| a napmw} przy udzia e strony
lrzec €] beż Ul6ly gwoich pr.W Wynika]ących z ldz e oneigwalańcj. n€ kosżl Wykońawćy,

§9 xary lnowne
]. Wykonawca zapłaci ża mawia] ąc€ m U karę Umowną:

a) za odsląpien e od umowy przez żamawa]ącego ż przyczyn za klóre ponosi
odpowedżalność Wykonawć. - W Wysokośc] 20 % Wynaglo]jzena uńowńelo zl
prżedń 01Umowy.

b) za żWlokę W oddan U ok€ś ońe§o W umowi€ prż€dmiotu odbof! - W Wysokośc 0,5 %
wynagrodżenb umown€aó za pżedm ot odb oru ża każdy dżeń żwlok

c) z. zwłókę W UsUnięcU Wad snłerdzonych pźy odborże, W Wysokośc 0,5 %
wynagrodżenia uńownelo za każdy dzień zwłok, ]*ąc od dna wyznacżonego na

2 zańawi4ją.y żapl.c Wykon.Wcy kalę Umowną za odstąpi€ne od lmowy prżez
Wykomwcę z puyczyn za klóre pónosi ódpowiedżialność żafrawa]ący, W Wr§okośc
20 % Wynaglodże. a Uńowńe§o, zwyłączeniem pżycżyny opisanej w § 13 UsL 2,

3 żamawa]ący ma plawo dochodzć odsżkodowańa użupelńia]ącego na zasadach
okreś]onychW Kodeksie c!! nym ]eżeiśzkod€ plzewyższy wysokość kal umownych

§ 10 zabeżpie.żenie ńależyl€gó wykonańia uńowy
] Wykonawc! Wnosi pęed żawarciem nneFże] UmóWy żabeżpiecżene naeżytego

Wykonania Umowy w wysokościr% ceny netto przedslawońe] W oiercie. co śtanowj kwotę

2 żabeżp eczen e wnies one j€st W formi€ gotówkowej ] gwaranc]i Ubezpiecżeniowe]'
3, Wprzypadkun]ewykónana!bnenaeżylegoWykońadażańówenia.żabezpeczenieWraz

ż powsIałymiods€lkam Staje s ę wlasnośc ą zamawia]ąc€go ] będże wykorzystywane do
zaodnelo ż lmową wykońańa robót ido pókryca rosżcz€ń z t}łułu qwarancj ręko]m za

4 W pżypadku ńa eżrłego Wykonana zamówenia. 100 % kwoty Zbezpecen]a żosIanie
rócone llbżWononeWcą!U 30 dnipo o§la(eczńyń odb oże dostawy

§ l1żmiana umowvj zńr!n! post.noweń żawanej Umowy może |asląró za zgodą obu stloń Wyrażoną na
pśm e (w fom e anekśu do uńowy)pod rygorem n eważności lak]ej żniany

2 Niedopusżczana ]esl żmana postanow]eń żawanei uńowy olaz Wplowadzania nowych
poslanoweń do Umowy Iekorzyslnych da żamawa]ącego, ]eże prży ch uwżględńeniu
naeżaloby żmi€nó treść ofeńy, na podslawe klólejdokonano Wyboru Wykonawcy chyba
ż€ koneczność Wprowadzena taki.h zman Wynka ż okolcżności, klórych ne ń.żńa bylo
puewdżiećWchwiizawaro]a

§ 12 odsląpienie od umowy
1żamawa]ącemuprzyslu!u]eprawodoodsląpi€naoduńowyWnastĘpującychplżypadkach
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a) W rażie wysląpień a śtotne] żmiany okoicznośc powodu]ącel, że Wykónanie Umowy nie

eży W nteres e pubi.znym, -ego n]e ńoźńa było pżewidzeć W chwiiżawarca
uńóWy; odstąllenie od Umowy W tym pżypadku móże nasląp]ó W temin e ń]eś ala od
pówzięc a w adońości o powyższych okó cżnosc]ach,

b) gdy zostanie ogłosżona Upadłość Ub lożWiąz.n e frmyWykonawcy
c) gdy wykońawca I e rozpoczął rcbót bez uzasadnionyclr pęycżyn araz ne konlynu|).

i,l porr oń.7^a d -ó, Ju ó ó^óoó ż]o2orą9. rd ó, ró
d) gdyWykonawca puefualrealżac]ę robótbez Użasadnonych prżycżyn pzefua |a lrua

2 Wykonawcy pżysługu]e prawo odstapena od Umowy qdy żamawający zawźdomi
Wykonawćę ]ż Wóbec ż.slnenia uprżedno niepżewdżiańycll ókoiczńośc ne będż]e
mó9ł speh ć swoich żobow ażań Umownyclr Wobec Wykónawcy

3 odslqpene od lmowy pownno ńastąpić W lorme pisemnej pod rygo.em newaźność
tak]ego ośWiadczen a mUs Zwierać U&sadniene

4 W pźypadku odsląpień a od umowy, Wykonawcę oraz żamawająćeao obcąża]ą
następujące obów a?k ]

a) W temińie 14 d. od daty odstą!enia od Umowy Wykon.W.a prży udżi.le
zamawającego spo.ządżi szcżegółowy prolokó| inwentaryzacy]ny roból wedluq slanu
na dzeń odstąpi€na

b) żamaw]ającyW 6żje odsląpena od uńowy z puyczyn, ża klóreWykonzwca ne pono§
odpowiedzialnośc żobówążany iesl do żaplaly Wyńagrcdżenia za roboly, któle zosIaly
wykonańe do dnl odsląpien a

§ 13 Poslanowienia końcowe
1 W spl.Wach nieuregulowanych nne]sżąumową mają żaslosowanie odpow]edni€ pżepśy

2, zapisy umowy dolyczącej robót o Wańości powyżej 500 000,00 żl netlo, wchodżą W
źycie z d.iem użyskania pżeż zamawiającego żgody w fo.mie u.hwały od organU
wlaścicielskiego 1KoWR), a ewenlualny brak żgody orqanu Właścielskjego nie może
byó podsl.wą do Wysuwania roszczeń wobec zamawiając.go pźeż wylonionego w
drodze pu eta19u Wykonawcę,

3 UmoWę spolżądżóńo w dwóch jednobrzmących egzemplalzaćh - po)ednyń da każde] ze


