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żał, 3 -Wór Umowy

U lłl o wA (slwż 6/2022)
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Rawc pos adaiącą.Umer NlP 69s-00]-02-64, zar€]estrowanąw Re]estrz€ PuedsębiorcóW
prawanzanyn przez sąd Re]onólvy w pożnańiu xx wydzał Gospodarćży kra]ów€qo
Re]eslru sądowelo, pod nlmelem KRs 0000064220 reprezenlowaną prz€z Preżesa zarządu
mgr nż zbgniewa Dwor€ckego zwańyń da|e] 

'zanawbjącym"
, pósiadająćyń ńuńe. NlP ,. ,.,,,. ,

.uńer REGoN, ,,, , f§urującyń w Re]eslże PżedsiębolcóW plowadżonym przez sąd
Re]onowyw pod nlm€lem KRs ,l€pleżenlowanym pżeż

,,,,,, &a|ym da e] iwykonawcą'!

w pżypadku lóbót ó wal|óści pówńej 500,a00,00 2l netto, zapisy ainiejżej uńówy
wchodżą w źycie z driem uzyskania pże2 zaaawiającega żgody w fomie uchwa]y ad
organu wlaścici.lskiego (KowR), . ewenlualny blak zgody orqanu w]aścielskiego nie
Ąoże być pods|awą do wysuwania roszeeń wabec zamawiającego pżez wr4orionega w
dródże pżetargu wykóńawćę.

§ 1 Pżedmiol umowy
1 Zgodne z Wynkem przetargu nieogranczon€go ogłoszon€go W dnu 2a.01.2022 r

prżedmoteń umowy ]est ,,Ad.ptacja byłej miesz,|ni W Gólińle Wlk, na nagazyń
żbożowy - rohoty dekaiskie

2 sżcżegółowy opis pżenmiófu żamóWieńia zawe€ sWZ Wykońańie lobót muśi być
żrea żowańe żgodne z obow]ążującyńipźepisam prawa, nońam obowążującymjw 1JE
oraz na uslalonych n n e]sżąumówąwarunkach

§ 2 wynagródżenie
l sIróny lsta]ają że obow]ązującą formą Wynagrodzena za Wykonani€ prżedmiolu Umowy

żgodńe że żloźońą ofedą ]eśl Wynaglodzene Wynika]ące ż oferty pźelalgowe] W
WysokoŚci nel1o ................. zl, pUs obowążU]ący podat€k VAT stanowiący kwolę
.,,,......,,,,,,,.,, zl, Wyńaorodzeńe uńowńe brutto wynosi .,,,....,.,,,,., żl slowń]e

2 s(ronynine]sz€jUmowynemo§ązmenćcenyWykonanazamóWeniaokreślonejWUsI 1

cena ]esl slala i ń e pod ega Wa oryzlc]i,

§ 3 Warunti płatności
l Roziczen e ża rea ]żowaną dóslawę nasląp w op.rcu o lakllrę końcową Wyslawiońą na

podsIawe pfulókol! odboru końcow€go w termne ,,,,, dn] od daly otrzymana przez
żamawa]ą.e!o lakluly

2 Termn zapłaiy UWaża sę ża dotrzymany przez Zamawającego, ]eśl konlo bankowe
zańawa]ące€o zoslan e uznan€ kwoĘ naeżną Wyko.lwcy najpóźn e] w ostatnim dni!

3 Prz€d odbiorem końcowym dopuszcza sę dokonane ]ednego odboru cżęściowego robót,
plży czyń wańość odboru *ęściowego nie może przekacuać 60% wanośc konlraklu oo
odbioru częśc ow€go na eży przedlożyć koszlorys powykonawczy sprawdzony
zalwierdzóńy przez nspekblów ńadzolu,
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§ 4 Temin wykonania
1 T€rmny Wykonana loból uslaa sę następująco roboty będące przedmiot€m lmowy

ń. eźy Wykon.ć W ókreś e od 01 ,04,2a22 r. dó 13.05,2Ó22 l.
2 W przypadku Wysląp en a sjly Wyższel, np kęsk źylviółowejma]ące] bezpośredn Wplylv na

l€rm nóWośó Wykonyvvan a pr.c a bo wysĘ! en e innyclr okol.zńoŚci, klÓrycl] slro.y umowy
n]e byly w stańie przewidzeć pommo zćhówan]a mleźyle] starannośc nastą,
pzesun ęc e terminu żakończ€n a robót, o lośó dnjlówńąokresow] pżefuy ub pósIó]!

§ 6 obowiążki żamaWiaią.ego
1 żamźWia]ący pzekaże Wykonawcy obekt lotowy do Wykonana roból rozbudowy obory

roból rozb órkowyclr budowy insta]ac]i e eklrycznej do dna lozpoczę.a roból
2 zańawia)ą.y Wśkaże Doslawcy p!ńkly pobofu energ i eekkyczne] Wody da ceów

doslawy oraz soc a nych

§ 5 odbió.robót
] Komisy]ny odból końcowy żorlanizowany będze pżez ż3mawia]ąc€qo W termine do 10

dniod daly zglosż€nia do odbioru Wykonanych robot,
2 z czyńnosc odb ólowych zoślańie spolżądżony protokćl który żawi€laó będze wszyslkj€

uslaena i żaecenia pocżynonew llakcieodbórU
3 odbór końcowy może nastqp i tyko Wtedy 9dy Komisja n]e slwerdziżadńych Wad ćzy

usterek w prżedń ocje o,]b oru
4 ża lerm n żakończ€na robót UWaźa się datę podpsana pżez Komisję prolokołu odb]oru

5 Jeśl w loku czynnośóiodbórU żóslaną st\łerdzone Wady,lo żamawa]ącem! pu!§luqują
naślępu]ące uprawn enia]
a) jeśiwady nadaiąsędo usu.ęcia. ńoż€ odńóWióodbioru do cżas! usunięcja Wad
b) jeśiWadynenad.jąsędoUsUnęcia możezażądaćWykonanaprżedmioluodboru po

.az drugina kosztwykonawcy lub odstąp Ć ód umowy ż wńy wykońawcy.
c) żamawia]ąćy może podjąć dećyz]ę o prz€eanu cżynnośc odbo.U. ]eżel W cz3se

tfu.n]a tych czynnośc ujawn o|o isIn eńie llk ćh wad, któle uńieńożiw.ją użytkowlń e
p[edmiol! uńowy żgodni€ ż pźeznacz€n]em aż do czasu UśUnęca tych Wad
zaclrowując prawo do naiczana Wykonawcy zaslrzeżonych kar umóWnych i
odrzLodo a;,aż.ślol(,o. eśo,,(l "§9-,,e9ze .fo^,

6 W €żie ni€Usunęc. Wad W lemin€ okreśonym W prolokoe odboru końcowego,
zańawia)ąCy zlec zaslępcze Wykońane lobót ińńeńU wykonaw.y, a kosztańi obc ą2y
WykonaWcę pieNotne!o,

7, Wykonawca ponos odpowiedzialnośi ża Wszeke żachowania osób lzecich, klórym sę
poslucu]e pĘyWykonwańu uńowy,llk]ak ża swo]e żachowa.a ubdzałana

§ 7 obowiążki Doslawcy
Wykoialvca zobow ązany]est :

1, do koordynac]i reaiżólvanyćh pra. budóWlanych ż pracam żWążanym ż b eżącym
f uńkc]onowańień obi€ktu

2, Współp.acować ze słUzbam żźmawia]ąceqo
3, zglos ć robotydoodbioru końcow€go
4 zapewnó kadry nadżórż Wyńaganymjup.awn enami
5, zikwidowaó zap]e.z€ roból n €żWlocżn e po zakończen u prac ecz n e późnie] niż ]4 dn od

daly dokońan a odbiolu końcowego
6 dokonać ubeżp]eaen]a loból od Wsżekch rosżćżeń cyw noprawnych W okese i.h

realzac]iJak iW okres e obowiązylvania gwara|c]iiręko]ml Wńonawca zobowiązany ]eśt
przedlożyć na żądanie żamawa]ą.egó Uwerzyle n oną kopię aklualne] po isy
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7. Ur€gU owaó należnośc za ś\Ńadczanepżezzamawiającego uslug W zlkresie zapewńien a
możlwośc korzyśtana z energiielekllyczne] wodydla ceów doslawy socjalnych wedlug
Wsklżań lcżńkóW któr€ Wykonawca E nstaluje na Własny kosź

§ 3 Gw.r.ncj. irękoimia
] Wykónawca Udżea Zamawiającemu ,,,,,, miesięćzńej gw.lanc]i i ręko]m na wszystke

Wykonane roboty i zainstaóWańe lrżądżenia licżą. od dna odboru puekazania w
!żVlkow.n]e ożedm otu umowy

2 W puypadku Wysląpien a ustelki, ktćla uńeńoż]W żamawiająćem! kozyslżn e z ob ektu
W sposób żgodny ż pżeznaczenien, Wykonawca żobowążu]e się uśunąĆ uśterkę W
temne]edneoodna

3 W pżypadku gdy Wykońawca będzi€ opóźnał Zlalwiene zqłoszonej rekamac]i ponad
wyźe] wymeniony lermin. Żamawiający ma prawo dokonan]a naprawy pży udżae stońy
luecejb€z utraty swoich praw Wyn kljących z Udżielońej lwaranci na kosżl WykorcWcy

§ 9 Kaly uńowńe
], Wykonawca żaplac żańaw a]ącemu kare WoWną

a) 2 odsta!enie od Umowy prżoz żamawającego z pzyczyn, zź które pońós
odpowiedziańoŚi Wykonaw€ w WysokoŚc 20% Wynalródżena lmóWn€qo ża
prżedmiol umowy,

b) za zwłokę w oddaniu ok€śonego W Umowie pzedmiotu odbioru - W Wysokosc 0 5 o/o

wynaglonzen a umowńego żl pźedmol odb oru za każdy dz eń żwlok.
c) za źWlokę W usunięcu Wad slwerdżonych przy odboże - W wysokości 0,5 %

wynagrodzena umownego za każdy dzień zwłok, lćza. od dńa wyzńacżońelo ńa

2 zamawa]ący zaplac Wykonawcy karę Umowną za odslali€ne od lmowy prż€z
Wykonawcę z plżycżyn ża klóre ponos odpowi€dzialność zam.wa]ący, W Wysokośc
20o/oWynaarodzenaUmowneoo żwyłącz€ni€mpPycżynyopisanejw§13 us!, 2,

3 zamawa)ący ma prawo doclrodzć odszkodowana uzupelńi.jącego na zasadach
okeśońyćh w kódekśie cyvvlńyń ]eże iśżkoda pźewyżsżywysokość kar uńównych

§ l0ldbezplecueńleńllezyle9owykońaria UńoWy
1 Wykonawc. Wnos] przed &Warcem nine]szej umowy żabezpiecżeni€ naeż}łego

wykońania umowy wwysokości2% ceny net1o plzedslawiońe]w oferc]e co ślanow kwolę
-,,,,,,.,,,,.żl(slowne:.,....-,,,,,, .,.,,,,,,,.,.,..,,,,,,..,,,,,,,,,,,)

2 żabeżp eczen e Wn esionejesl W form e gotóWkowe] / gwaranc]iUbeżp ecz€n]ow€f
3 w plżypadku n ewykonan a ubńieńaeżylegowykonaniażamćwena zabeżpjeczen e Maz

ź powslalym odselkam sIa]e s]ę Wlasnością żamawiającego będżie lvykozyslylvane do
zgodnego ż UmoWąWykonana robóI do pokryc a roszczeń z tńulu gwaranc]iiręko]m ża

4 W prżypadku należyl€qo wykonana źmóWien a - 100 o/o kwoly żabeżp eczen a żostan e
żwrćcone]ub zwolńońe w ciągu 30 dn poośtatecżnyfr odbiożedoslawy,

§ 11 zńiańa uńowy
1 żmian. poslanoweń zawarle] UńoWy może nasląpió żó zgodą obu slron Wyrazo.ą na

piśmi€ (W formie aneksu do lmowy)pod rygorem neważnośc takie] zmiany,
2 Nedopusżcżańa jesl żńana postańowień zawanej uńowy oraż Wprowadzana nowych

postanowień do umowy nekolzyshych d a zamawiającego, ]eże pży ch UwżqędnenU
naeżałoby zmeniĆ lEść ofeny, na podstawie któo dókońańo Wyboru Wykońawcy. chyba
że końiecżność Wpowadzena llkich zman Wynka ż okoicżności klćrych ne móżna by4o
pu ewldzi€ó W chwi i zawarc]a

§ 12 odstąpienie od umowy
1 Zańawia]ącemu przysłUlqe prawodo odśląpiena od uńowyW naslępująćych pżypadka.h
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a) W raź]€ Wysle, en a slotne] zń any okol czńości powodu]ące] że Wykonane umowy nie

leży W inleresie publcżnym czeao ne móżna byló prżewdżieć W chwl zawarcia
uńowyi odsIąpi€ne od lmowy w tym pżypadkU może nastą! ó W term]nie m esiąca ód
powzjęc a Wiadomoś.] ó powyż9żych okoicznoŚcaclr.

b) odyżostan e ogłoszona upadłośc Ub ro&jązan e iirmy Wykonawcy
ó) ldy wykonawca ńie lożpodą roból beż uzasadńo.ych przyczyn olaz ńie końlynuuje

' pori1 o,-^and 7da"wąą Pqo /o, o, ó9o -d p ir iP
d) gdywykońawca przefuał rca zac]ę robót bez uzaśldnionyćlr przyczyn ipżeNa la lNa

2 Wykónawcy prżyslugu]e prawo odstąlenia od uńowy gdy zamawa]aly zawadom
Wykonawcę ż Wobec zaislniena Upżednio neprż€Widzż|ych ókól]cżnośc] nie będze
ńó9l sFełnić swo]ch żobowiązań umównych wobec wykonawcy

3, odstqlene od umowy powinno nasląpić W lorme psemnej pod lygoreń ńieważności
lak ego oswadcżenia imus zawiemi uzasadn]en €

4 W pżypadku ódśĘrenia od uńow, Wykońlwcę oraz zamawającego obcąża]ą
ń.stępUjące obowiążkl
a) w (ermne ]4 dni od daty odsląpiena od umowy, WykonźWca prży Udzae

żamawa]ącego spouądż] szcżególowy prolokól nwentalyżacyjńy roból Według sta|U
na dżień odsląp en a,

b) żamawa]ącyW rażeódśla,Deni. od uńowyzprzyczyń * klóreWykonawca nie ponos
odpow edza]nośc z.bowiązany ]est do zapłźly Wynagrodzeni. za roboly. kló€ żostaly
Wvkonanedo dnaodslaoena,

§ 13 Postanowienia końcow€
]. W sprźWa.h neure!!owanych nine]szą uńową ma]ą zastosowan]e odpowedne pżepisy

2, zapisy umowy dotyczącej roból o wańości powyźej 50o000,00 zl netto, wchodżą w
życie z dniem uzyskania pęez zamawi.iąceqo żqody w lomje uchwaly od olganu
właś.icielskiego (](oWR), a ewentualńy bEk zgody olganu właścieskiogo nie może
być podsl.Wą do wysuw.nia rosż.żeń wobec zafrawiającego puez wyłonionego W
drodże pżetargu Wykonawcę,

3, UmoWę spożądzońo W dwóch iednobżń ących elzempażach - pojednym db każd€]ze


