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żWartawdniu, ,.,. . rokl W zolędnicy pom ędzY

lodowlą żalodową zwieżąt ,,zołędnica" sp, z o,o, z siedz bą W zolędncy 41, 63-900
RaWcż posadaiącą ńuńel NlP 699 001 02 64 zale]eslrowanąW Re]eslże PEedsęborców
prowadzonym przez sąd Rejonowy w Pożnanu, xxll Wydżiał Gospodarczy KmjóWelo
Reiesllu sądowego pod nuńereń KRs 0000064220. .eprezeńtowańą przeż Prezesa żażądu
mgr nż. żbgniewa Dworeckieqo - &anym da e] ,,zamawi.jącym"

.,posadaiącymnlnerNP,,,..,,
ńuńel REGoN ,., ,,,,.,fi§UrującymwRej€slrzePzedsęborcóWprowadzo.yńprżeżsąd
RejóńoWyW . ,,,.. ,,. , pod numerem KRs reprezenlow.nym prz€z

,,.. - eanym dalei ,,Wykonawca"

w pżypadku loból o wańóści powńej 500.000,a0 z] he|to, żaPjsy hiniejszej uńówy
wcho.Łą w życie ż .lńień uzyskahia pża zanawiającego zg..]y w fornie uchwały od
orgahu właścicielskiegó (KoWR), a ewentualry blak żgody olgahu właŚci.]skieqó Die
moźe być pódslawą do wysuwania rcłeeń wóhec zanawiającego pĘeż wylonion.go w
drodże pżelargu wykanaw cę.

§ 1 Pźedmiot umowy
], Zgodne z Wyn kiem pżetalou nieóglanićżónego ogłosżońego W dnu 2a.a1.2022 r,

prżedńioleń UńoWy jest ,,Adaptacja bylej miosż.lni w Golinie Wlk, na naqazyn
zbożowy_ roboty posadżkowe i żelbetowe'

2 szózegółolvy opis prżedmiotu żamóWi€n]a zaw era swz Wykonane lobół musi być
ż€a zówane zgodni€ z obow ązującymj pu episam prawa, normam obów ążu]ącym w uE
oraz na !sla]ónych n]nie]sżą unową W.ruńkach,

§2Wyńagrodzenie
stony lstaają ż€ obow ązująćą fómą Wynaglodżena & Wykonanie prż€dmiolu Umowy
żgódne ze zlaż.ną ofeną ]€st wynagrodzene wyn ka]ące z óleńy pżel€€owe] W
WysokoŚci nello ................. żl, pU§ obowążUiący podalek VAT stanowiący kwotę

zł, WYnaqrodzen€ Umown€ brutto WVnósi .,,,,,,.--,,,,,, żl slowńie

§3 Walunkiplatności
] Roż]ż€ne ża zreaiżowaną dostawę ńaslEp]W oparcU o faklurę końcowąw}slawońąna

podstawie proIokolu odboru końcowelo. W lermnie..,.. dńi od daty otżymana pŻeż
żamaWającego fakluly,

2, Temin żapbty UWaża się ża dolrżymany pżez Zańlwiającego jeśi konló bankowe
zańawńjącego zoslanie Uznane kwotą nal€żną Wykonawcy naipóźn]ej W ostatnim dnU

3, Pzed odb orem końcówym dopusżQa s ę dokonanie ]edńelo odbioru częścoweao robóI
prży cżyń wadośćodbioru częścoweqo ne może pżekradać60% wańościkońtraktu, Do
odboru częściowego należy pźedlożyć kośżtorys powykonawcży sprawdzony
zalW]e.dzony pu ez ]nspektoróW mdżorU

2 slrony nlne]sze]Umowy ne moaązmenó ceny Wykońańa zlńóWeńa określone]W Usl 1

ceń! ]esl91.1a ine pod etJa waloryżac i

HoDoWLA zARoooWA zwlERżAT ,,ŻoŁĘDNlcA" sp, Z o,o,
żoLĘO rcA r] 6r 9D0 RAW.ż

i lilo@żolodnic.,p



Ko\A/R
HooowLA zARoDowA zwlERzĄT ,,ŹoŁĘoNlcA" sp, z o,o,

§4Terminwykonania
1. Term]ny Wykonana loból lslal. się naslępu]ąco] roboly będące prżedmiotem lmowy

ńa eży wykonac W okreśie od 01 ,o3.2o22 l, dó 15.04,2022 l.
2. W plżypadku wys{ąpień a siiy Wyższ€j np kęsk żylv ołow€j m a] ące] bezpośredn wplyw na

leminowóść Wykonywania prac a bo WysIąpien e i.nych okoiczności, klórych slrony uńowy
ne były W śtlne pżewdżeć. pommo żachóWania na eźyłe] starannośc nastąli
prz€sun ęcie lerm nu zakońcżenia robót o ośćdńirówńąokresow prżefuy ub pos(o]u

§ 5 odbiór.obót
]. Koń śyjńy odbi& końcowy zolgan zowany będż]e prz€z żamawa]ąc€ao W lerm n e do 10

dni od daly żgloszen a do odb oru Wykonanyclr roból
2, Z czynności odborowych zostań e śporżądzony prolokćl któly żawielac będż e Wszyslke

uslalen a :a ecenia pocżynone w trakcie ódb ofu
3, odbiór końcowy może nasĘpić lyko Wledy, gdy Komis]a nie stwerdziżadnyclr wad czy

uslelek w plzedń ócie odb oru
4 Za tefmin zakońcżen]a roból UWaża sę datę podpsana pzeż Komisję protokołU odbo.u

5 Jeś i W tók! .żynnośc odb órU żoslaną slwerdzóne wady, lo żamawa]ącem! puysluoują
n.siępu]ące uprawn en a:
a) jeś wldyn.dljąsię do usun]ęca, ńoże odńówićodbioru do cżasu usunięc. wad
b) jeś wady ne nada]ąsię do UsUnęcia. może żaźądać Wykonan a prż€dmiolu odboru po

raż drugina kosżt Wykonawcy lub odsta! i od Umowy ż Wny Wykonawcy,
o żamawa]ący ńoże podjąó deóyż]ę o prż.fuan! czynnoścj odboru ]eżel W dase

(Ńania tych cżynnośc uj.Wn]ono stn en e 13k ch wad, które uni€możiw]!ją użytkowa| e
pźedmotu lmowy zlodne ż pżeżnacżeniem aż do cżasu lsun]ęca tych Wad
zaclrowuląc prawo do na czana Wykonawcy zaskzeżonych kar umownych i
oośzLodond !-d,aoa, o.,pśo.J,ltr§9,,er-e.fo^)

6 W raz. neusunę.ia Wad w l€rmne okreśonym W prolokoe odbo.U końcowego,
zamawa]ący zeci zasIępcż€ Wykonane róbot ińneńu wykońawcy, a kosztańi obcąźy
WykonaWcę p efuolnego

7 Wykonawca ponos odpowiedzianośó za Wszeke żachowania osób luecich, klórym sę
pośłUgujeprzyWykonrwaniu!ńowy lak]akzaśWo]ezlchowana ubdzalańa

§ 6 obowiążki zamawi.jącego
1 żamawa]ący pżekaże Wykonawcy ob ekl qotowy do Wykonan a robót rozbudóWy óbory

robótrożbórkowyclr budowyinstalac]ieeklrycznejdodnlarozpoczęcarobót
2 zańav a)ą.y w9kaŹe Doślawcy puńkly poboru eńergi eekvyczńe] iWody da ceÓW

dostaWy oraz soc]a nych

§ 7 obowiążki Dosl.wcy
Wykonlwca zobowiąza.y ]est :

1 do kóórdynać] reaiżowanych prac budóWlanych ż p6cam żwążańyń ż b eżącyń
fUńkcjońowaniem obiektu

2 wspólpracowaćzeslużbam] żamaWa]ąc€go
3 żgłosć robotydoodbioru końcowego
4 żapewnić kadry ińadzórż Wyń.ganyńiuprawn eńj.ń
5 żlkWdowaóżapl€cżeróbótneżWlócżnepózakońc€niupraclecz.epóźni€]niż']4dnod

daly doko.an a odbiolU końcow€!o,
6 dokonać ubezpiecżenia lobót od wsżekch lośżaeń cywlno p.awnych W okr€se ch

rea iżacj ]ak iW okresie obowążpvan a gwaEnc]i i ręko]mi Wńonawca zobowiązany ]esl
pżedlożyć na ządan e żamaw].jąćego !werzr,1€ n óną kópię aklua ne] polsy
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7 ulew ować ń!]eżńościza śWadczone prżez Zamlwiającego Uslugiwżakrese zapewnenia
moź Wośc korżystani2 ż energ iel€ktrycżne] Wodydl. celóW doslawy soc]alnych WedłUg
Wskazań lcżnkóW które Wykonawca ża nslalu]e na Wtasnykoszl

§lOzabeżpiecżenieńależyteqowykonańia unoWy
1 Wykonawca wnos przed zawarcem nine]sze] Umowy z.bezpi€cżenie naeżytego

Wykon3n. Umówy W Wysokośc 2% ceńy ńeno pżedslawońe] !v oferc]e co stanow kwolę

§3Gwaran.iairękojmia
], Wykońawca udze: Zamawia]ąceńu ,...,, miesięczńej §Waranc] .ękojń] na WszysIkie

wvkónane robolv zanśta]owane urżadżena cłc od dnia odbior! przekazana w
Użylkowan e przedm otu Umowy

2 W prżypadku wysląpień]a ustelki która lnieńożiw żamawa]ącemu kożyslani€ ż obieklu
w sposób zgodny z przeznacze|em, Wykonawca zobowązu]e sę Uslnąć Usterkę W
łerm n e]en.ego dń]l

3 W przypźdku gdy Wykonaw.a będze opóźnial żałanven e zgloszone] r€kama.j ponad
wFe] wymeniony termn, zamawa]ący ma prawo dokonana naprawy przy udzae strony
lzeci€]beż Ullalyswoich plaw Wynika]ących ż udż e oner owalańci], fu kosżtWykońawcy,

§9 Kary uńowńe
] Wykonawca zaplac żamawiającemu kalę lmowną:

a) ża odsl?p e| e od lmowy przez żamawa]ącego ż przyczyn ża klóre ponos
odpowedzanóść Wykonawca W wysokości 20yo Wyńagrodżeń]. uńownego za
plzedmotunowy

b) ża żWIokę W odd.ńu określonelo W umowle prż€dmiolu odbiofu _ W Wysokość 0,5 %
wynaqrodżeni. umowneqo za pźedm ol odb oru ża każdy dżeń 2wlok

c) za &lokę W lsunlęcU Wad slwerdżonych pży odborże - W Wysokośc 0.5 %
Wyn.grodżeni. uńowńego za każdy dzjeń zwlok. eąc od dna wyznacżonego na

2 zana\Ńlający zapłaci Wykonawcy kafę lmowną za odsIąpiene od Umowy prz€z
Wykonawcę z prżycżyn ża klóle ponosi odpowiedżiahość żanawa]ący W Wy9okośc]
20% Wynag.odzen a umownego, zwyłączeniem pżyczyny opisanej w § 13 Usl, 2,

3 żamawiający ńa prawo dochodżić odśzkodowlńa uzupełni.jącego na zasadach
okreś ony.h w Kódeks]e cylv lnym j€ż€l]sżkoda pżewyższy wysokość kar uńownych,

2 żabeżp ecżen e Wn esiońe jest W fo.m]e gotóWkowe] / gwaranc]i Ubezp]eczenlow€]'
3 Wpżypadkunewykonana]ubnienaeżylegoWykonanażańówenia żabeżpieczeń]e wraż

z powstalym odselkam sla]e sję Wlasnoś.ią ż2mawia]ącego będżie Wykożyślwane do
żqódnego ż uńowąWykonana roból do pokrycia roszczeń z Mul! gwaranc]i ręko]m ża

4 W pżypadku nlleżyt€go wykonania żamóWenia _ 100 o/o kwoly zabeżpe.żena żoslańe
żwrócone ub zwolnóne w ciągu 30dń pooślalecżnyń odborże dośbwy

§ 11 zniana !frowy
]. zńana postanowień źwane] umowy moze nastą!ć ża żgodą obu śIroń wyrażoną na

piśme (Wlofiie ańeksudo Umowy) pod rygorem nieważności lak ej zm any
2 Nedopuszcza]na ]€st zm]źna póslanoweń zalvane] umowy o€z Wpówadzana nowyclr

poslańowen do umowy niekorżyslnych dla Żamawa]alelo ]€żeiprzy i.h lwżcledneńu
naeżałoby żm enić lleść ofeny n. pod9t We klóre] dokonlno vyboru Wykonawcy chyba
że konecznośó wprowadż€n a (akch żńian Wynika ż okolcż.ośc. klóJych ńje ńożńa było
przewidz eć w chw] zawarca,

§ 12 odstąpienie od umowy
1 żamawającem! pżysługuje prawo doodst@]ena od !ńowy w naslęp!]ących przypadkach
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a) WlazeWysta!ena stotne]zmanyokolcznościpowodu]ąc€j źe wykonanie Umowy ne
leźy W inleresie plblcżnyń cżego ne można bylo pżewdzeć W cl]Wi zawarca
UmoW} odsląpiene od Umowyw lym przypadku móże nasla,DićW l€rmne mi€są.a od
powz ęcia WiadomoŚc ó powyżśzych okoićznościaćh

b) qdy zośta. e óqloszona Upadłośó Ub rozw ązan € Jrmy Wykónaw.y,
c) qdy Wykonaw.a nie rozpocząl robót bez Użasadnonych pzyczyn oraz ne kontynuu]e

óóY,Yó łe-4a.ó 7l-an Jd,.9ó nó-ó .9ó 1J p,, F
d) §dyWykonawca prz€fuał rea zac]ę robót beż uzasadnonyclr pzyczyn przefua ta tNa

2 Wykonawcy przysllgu]e prawo odstąpenia od umowy gdy zamaw]ający zawiadom
wykonawcę, Ż wobec zaśtńr€ńa uplżedńo ńepżewidżanyclr oko *nośc ńe będzie
mó9ł spełn]ć swo ch zobowiążń Umownych Wobec Wykonawcy

3 odstąleńie ód Umowy powinno naslapc W formie psemne] pod rygor€m newaźnośc
lak.9o ośWadćżenia imus żaW eraó użasadn en e

,4 W przyp.dku odsląpenia od Umowy Wykonaw.ę oraz Zamawiająceoo obciąźają
nźsIep! a.e óbóWiażki
a) W lermne ]4 dni od daty odsląpen a od Umowy. Wykonawca pży Udzae

zamawia]ącego spolządz śzczególowy protókół nwentaryzlcy]ny robót wedlug slanU
na dzeń odstą, eni3,

b) żańlwa]ący W raz e odsIąpiena od umowy ż przyczyn, za klór€ Wykonawca n e ponosi
odpowedza nośćiżobowążańy ]est do żapłaty Wyńagrodze| a za roboty które zostały
Wykóńane do dnia odstąp enia

§ 13 Postanowienia końcowe
1 W śplawach neureguowanych n niejszą umową ma]ązastosowane odpowiedne prz€psy

2, zapisy umowy dotyczącej lobót ó wańości powyżej 500 000,00 żl .etto, wchodżą W
źycie ż dniem Użyskańia pżeż żańawiajqceqo zgody w lorńie uchwały od organu
wlaścicielskie9o (KoWR), a €Wentualny brak zgody or9anU w'.ściel3kiego nie może
być podstawq do wysuwania loszczeń wobec zamawiająceqo pżez Wylonjonego w
drodze pżel.rq U Wyko ń.wcę,

3 LJńowę sporządzono W dwóch ]ednobrzmiącyclr €ażemparzach - pó ].dnym da każdejż€


