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ż nagą Unii E!|oP.jski.j ulz inforńacia Ó wśPć,1fianslo\łaniu Projektu ze środków unii

zawańa w (.towicach' dńia .--..-...'..'.. PomiĘdzy:
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(NlP 614-24J9Jt4i REGON..........-........)

Rekor'.........................................................

&anym da|.j z.ń.w..itgm'

eańym d.l.j wylon.Eą'

w wyniku doko.a... Pz€z zam.wi.jące8o s}bÓfu oferry w,koń.wcy w t.akcie
pośtępeani. o z.mówi€nie Pub|iane nż "qudoqz ńię.!z| uli.eni RaciboĘką
a KÓsżarcvą w K.lowiczch budynk! d|dfwcznÓ'błdewczego i klltu|zlaego wt.z
z żaEÓsPod.rc,'ni.ń terenu na otwady Płk fotń Pżestfennrh,' PrcłładzońeBr
wtrybi. Prfet..gu ńi.ogr.nic2oń€go' skony z.wi.lają unowę o n3stqPują..jt|eści:

t1
l' zamawńhg f|eca a w'końawc. plfyjńui € do komplek'ow.go s'|onania 'obót

budowlańy.h po|.sają.ych na: ''Budowie ńięd4 uliĆrni Racibo|ską a KÓsżafuwą
w Kztowic.ch bud,nku dydak'ąno.bzdaweqÓ i kllturzln.co w|a
z z.Eo'pod.rcwanićń |erenu na o|waĄ P.|k forń Pżes|żenn,.h"'

2' zakrcs Óbót okeś|ają faĘczńiki' 'tanowiące ińl €gla|ną część umowy.

. specy|ik.ci. htotnych walunków famówień h wlaz z zzhcznikami' w tym:
dokumeńtac]ąt.chnkzno.PlojektowąoP|.cowańąPlz€zPlacownięAlchitekto.]ańąAń
Arch iCrouo 5.c .  z  C l iw ic  t i :

4 Prcj.kt.mi budow|anymi o.az wyko.a*czymi Posząegó|ńych blańż;
b) Pu cdmńnmi robót Po9tz€Bó|ńyCh b'ańż;

Udo'tępńiońe Pżćf zańawi.jtc.go Pż€dmiary lobót stan*ią ty|ko
Pog|tdowe obmiary.obót' Ni € Śą ześt.wieni €m P|anowańych Pn.
ipżs idywańych koŚztów(w.ozumieniu629k. . ' ) '



wykoń.w.a w lańach fłożone] oferty]estfobowiąfany do wykorańia
pe|n€go zak!.ru !obót' fgodńi. f plojekteń budow|ańyń' ńaw€tjeże|ii|ość
lobót okleś|ona w prz.dmiaEe nieobejmuj€ PćłiegofakeŚu PE.
ńićzĘdńego do leaIizzcii Ploj.h!.

c) specyńlG.]ani te.hńicfńymi*1kon.ńia i odborU robót'
Do&ńE!t' !4!liędońq4/żśi!!a!ŁwĘ!łĘ!:!!tid9lP!qń l4jjr!!q!!Eb w!!!!4!
zą!nó]{ieni.l!ą ]9 inlEgla|na cz€śĆ ł

. ofeń. wykonawcywraf f wsfFlkińi jej fal-ł.znikami'

. HarmonogEmrzeczowo.frnansowy

] część dokuń.ńl.cji pÓjehÓw.j Ódńori się do budowy prży'ąaa wodociągow€go
do istń.ją.ego budynku Ak.d.miisf!!k Pięknychw Katowiąch Pźy u|. (oszalfu€ir9
w (atowicach' z4lcs lgl fp:ta|vł.łąeron!ąf al!ś!]]"41ór!ĘniŁ[obj!''

4. w Pr'/Pzdk! zmniej3fenia 2atreŚu $nadeenia kezygn,cji z wykonania czę{ci
fańówienia) Pżewidu]e siĘ odpowednie fmnieFfeńie !,yna8lodfeńk wykońewcy
o ńić zl.aIizowaną oęść lobót'

'. Termiń lozpoczęcia rcbót ust.|. Śię n. '''''''''''''','''' ' zzmówi.nie zost.nie wykoń.ne
w ciągu 21ńiesię.y od f.warci. umowy.

6. zsłośf.ńie pa€ż wy'onaMę gotÓwośd do odbioru końcoMgo lobói budow|.nych
ńaśląp wcią8u 2o ńiesięcyod zawalc. umo}y'

7. Po dokonańiu koń.Ówe8o odbioru.Óbót budÓw|anych Pżeż zamawiają..gow 5pośób
okeś|ońy w $9, wykońawc. win en n.z{,łocfnić Powiadomić o z.końdeniu lobót
budÓw|ańych s.łaściwe or8any dÓkonać Śtosownych uzgodni.ń, a n.stęPnie zł]ożyć
komP|.tńywńioś€k o Pozwo|€ni € na uł^kwani.'

8' za datę wy|onania Przednotu umowy p.fyjńlje się datę oddańia budyńku

l2
obowi.żki stron

l ' Do obowiązkl5ry zamawi.jącego ńaleł:

4 pnekafańi. tĆrenu (frońtu) rÓbót w dnlu '''''' '''.'. '' ' Pż.k.zani. t €renu bldowy
odbędzie się Protoko|.rńie' N.jPóźńi.j w tyń dńiu zań.wiają.y pżekaże
Wkońawcy df ieńnik budory'

b) z.Pewnienie nadzo|u inweŚlo6ki.gÓ'

c) zaPewnieni € odbio'u s'ykońańy.h robótw t.tminech okr€ś|oń,ch w um*i.'

d) Nie2}ło.fńe rofwią4w.nie PlÓb|emów techńi.fnych zgłoŚ2onych PEef

ż. Do obow ąfkówwykonawcy na|ezy:

a) '(ykonaÓić Pż.dńiolu !ńowy fgodni. z dołumenr.cit l.chńianą'
obowiązuiącymi PżePisań l ńonańi i warunk.mi i.chnidnymi wykońanil

l\



odbio.u .obót' ze wskazówl.ańi zamawiającego or.z zasadami wiedfy techni.zne]

b) plowadzenie rcbót z zapsn.ńi.ń w.|unków fgodńych f pżepjśańi BBP' p'poź
iochrcnypźedk ladz ieżą '

.) Utzymanie terenu lobót w ń.|.ż'tym Ponądku' a Po zakońaen.! obót
uPożądkdanie teEnu iPż.ł.f.nić go zamawiają.enu wtem.ni € usla|onym na

d) w prż'p.dku żńisfeenia |ub usfkodz€ni. .obót. ich aęści bądź !ęądf€ń w loku
.e.|iżacji' f Mny Wkoń.wc'. ń.pl.wi.ni € icń i doPlowadfeńi. do 'lanu

€) zolgańifowanie ńa *{Ź,ny kosft faP|.cza budowt|

0 PzeNani € lobót na żądani. z.mawiljąĆ.go oGz zabezPiecfenie wykonanych
.obót pzed ich znisz.zeńieńi

g) lzFkanie zgody zamawńjącego na zawad. umowy o roboty budow|ane
z Podwykońawcą w sytuacj] fłoż€n a w of.lcie pEeż wykońawcę oświadąena
ow}konyvvaniu zamówienia bez udz ał! podwykonawcówj

h) w Pr4Padku reallzacji zamów.nia P.zy udzi.|e Podwykońaw.ów prżedkładan.
do roz|io€nia olaz ra każd€ źądanie zamawiającego' dokuńeńtów
Potwierdżający.h dokonani€ zaPł.ty a $,ykonańe rcboty ńa Ęee podwykonawcówi

i) wykońanie we whsn'n z.kr$i. i ńa włŹŚ.y koszt *7maganych lzgodni.ń|
dyńńoś.i śpiawdzająqrchl bad.ń or.2 Pońia.ów' z8łoszeń i Puek.fani.
doluńe.t.cji f t/ch cu}ńnoś.i zańawi.)ąc.ńU Pnyodbioa€i

j) pże{ko|enie P.acNników f.ń.wi.iąĆ.go w z.kr.sie obśfugi zamońt@ańych
lyneńów i uuądz€ń' w PrzyP:dkał okr.ś|ony<h Pn€Pisami' Użgodńi.ńiani itp'
dotyeącyńi ińwestyciii

k) zaPewnieni € na whsńy ko'ft ń.dfolów iuf8odńień s+aścilych unędów iorg.nów,
a także umoż]iwi €nie wstęPu n.lercn bqdo*y Pl.cownikoń nadfo.u budow|aneBo
olaz Puedstawicie|om zam.wi.ją.ego',

l) optscowaije Proj €ktu olg.nifacli budowy' $'ł.ściwego żabezpie.zenia
ioznakow'nia terenu Prowadzenk robót budowhn'ch' wtlm fabćzPieczenie P..u
budouy Pżed dosręp€n osób ni.upr.wniony.hi

m) zolgańDowania we ż5ńyń zakleŚie ńa właŚńy koŚzt zaPkcza budoĘ' w tym
doProwadfenia na Potż.bf budowy ńi €zbędńy.h mediów' uzyskania nićzbędńych
warunków prryĘe.ńia oraz Pokrycia kosftów ich zuł.ia iroziaenia Śię z
dos|.wcańi mediów;

ń) opracowania p|anU BIozi

o) Prowadfćńić dokuń€ńt.cji budowy' w t'ń doluńeńtacji fotogEficznej'

p)UpolżądkÓwańi. tecnu' z.gospod.lfuania mate.i.t'w P*hodfąrych
zplfuad2eńi. Plac fieńńy.h we 

"'ł.Ś.yń 
!ałr.si € ' zgodnie z PnMm ochon'

ślodowi9k. orez Pu ekazani. inw€stÓl@i PiŚ.mnego z.świadaenia' bądt lmowy z
podńioteń odbielająqfr odPadyo'Posobi. ich z.gosPoda.owania;

9) Ękonanies)naganych aynnoś.i 8.od.łnych Pżez uPrawnionego g€odetę'
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4 odPowiednie oznacze. e tsenu ńwestycji Puez ń'iń. zańieszczeńe ra ł,łasńy
koszt we w5kazany przez f,mawiają.ÓgÓ śpÓśób' ńfÓmaĆi Ó wśpć'tfińżńśÓwańiu
inwestycj zbudżetulJńii EulÓPeFkie]'

' Uzyskan e poeo|enia ra użylkowańie' wtyń:

' uykonaniew ńieńiu ina żed Zańawia]ącegÓ wśf€Lki.h qmagańych p.aweń
Uzgodnćń ńiezbędńy.h dÓ Uzyskan a pÓfwo|enia na Użytkowanie'
I wlkonanie świadechła Ćnelgetycz|ego budyrku'
| ĘkÓnańie i przekazanie famaw aiącemu Protokołów wszystkich wymaganych

in ezbędnych badań ]splawdzeń m'in' uuądzeń budynkowych' odb oru wykonanych

|  Vł lon .n 'e  ceodezv 'e 'nwea|ó1 , /  pÓwLÓ '  l* .?A i '
I op|acowaI e in5t|ukcji PPoż' dlaobiektu o.azdosiarczenie i zańońtowańe

wg niejwszystkch r efbędńych Użądf.ńgaśń dych Ólafdokonanie Ófńa.feń dróg
ewakuacj]' hydlańtów gaśn ci nnych ulządzeń pPÓż'
} uykonańie].nych ńiezbędńych pla. przedłcżen elnnych dÓkUmĆntówniż

wyńieńone któly.h są niefbędned a uznania na eżytego wykonania robótiÓddanla
do użltkowania ' o kórych wi €z ńcrj swo]ej w edzy. doświadeeńia iplofesjońa|iżńu
wzake5ie Plowadzonej dziala|ńoŁi. (osftywykońar a pofyskaniawsfeIkich
dokumentóww]ńień w|icżyćw o|€rÓwańą cenę wykonań a fańów eń a,
) P.fesfko eń e Placown ków zańaw a]ącego w zakrs Ć obsługi famontowanych

użądzeń techniczńych nsta|ac] '

t) sPożądfenie pżyści9ej wspć'P|acy2 Projektantem i dost.rczenie
famawiającemu 'Pou ąd kowa nej dokumentacii Powykonawczei w jęz. Pokk m
tj: ńapy, ństrukje' dek]ańcjĆ zgodności' 0ek|alac]e bezPie.zeńshła' uzgodnienia'
wyn kiprzeprowadzonych Pom a|ówi5Prawdzeń i nne' atakżez8]osfeń a{pEc'

u) wykonanie rcz'uchu zainstaIowańy.h ńasżyń iurżądżeń plfy udz a.
zamaw a]ącegooraz przedstawi.eli Podmiotów uzgadn a]ącychwalunki pą,łącfa
ilozluchu i.staIa.j] u2ądzeń tp'' a rakże dokument'Ćji |ÓtÓgńnżńćj,

V) Dostłczenie i ustawie.ie znaków drogowych fgodńief prÓjekt.ń
zago5Podalowan a tereńU ńa w/bUdÓwanych droga.h wewnętżńy.h;

w) UbĆzPieczenie kontraku i Prowadzoń€j inwestycjj ońż p|acu bldÓwyplfćf
ely ok$ jej tNł a Dokuńeńt Potw ćrdfający dÓkÓńań]ć Ubezpiedćńia
(potwierdzone koP e) wykonawca będzie fobowiązany Przedłożyć zańdw ż)Ą.en|
Plzed Podięcień budÓ4'

]. wykor,wĆa Uśtańawia KooRDYNAToRA lobót wosobie:
'  ' .  uprawń| .nIa  nr  ' ' ' ' ' ' ,  ' ' ' ' ' , ,  ' ' ' ' ' ,  ' ' '  ' ' '  wyd '  p2ez .  ' ' ' ' ' ' . . .

któIy ńadżÓruje i kÓordynuje placę Pozosla'.h kielowników rcbótwskazanych w
ofercie wykońawĆy t] :

4 zmiana osóbokleś|onych w ust ]jestńoź]iwaw uz*adr oń'ch okeśońychw
śwżprzypadka.h powarunk iem,żezaProPonowane osobybĘdąPoŚ iad. '
ń'ń'ń'ń lake ślme ksa |]|aUe "|. o.obv *,|a-ane w umodk

I.



'. wykońaw@ jesl zobeiąfańy' Pod.ygol.ń u2.ańja Pisń za dorĘaońe' do
pi3.nńego pow]adamiania zamawia]ąc.go o k.żdorazowej zni.ni € d.ńych
wykońawcy. w tym siedfiby' adl.su do kolesPondencil i emai|' tć|efonów' faksóW
także o jego zmian]e o|ganizacyjno.Pr.wńej. wtym w9.Iklch pżekŚftał..ni..h
lilmy Wykonawcy i dfiahInoś.i, w Śfo.gó|ńości faw]eŚfenia' czy uPadłości.

6'  zańówień iebĘdf i .współnnan9owan.ż.środkówUńi i  Europejsk ie j 'nąd
wyko.awca poddaj€ Śię r.żimow umowy faw.ltejPońiędzy zamawiającyńl
. |ńslytucją wdrażającą'

7' w 5 zd.gólnoś.i wykon awca bśdzie zobowiąlany:
. do alchiwifowania wŚfe|ki.jdokum.ńtacii aiązanejz r €a|jzacją uńo*'' plŻ.ż

<o n.jn.iei 5 |at' |icząc od d.b fakońoeńia ińweŚtycji' w 'posób zaPryni.ją<y
Ńufiość i bezoiE€ństwo.
poddać się kont.o|i instytucji up..wńiońych do lońtlo|i plojeku g fakEsi.
.ea]izÓwanych Prac i dokuń€ńt.cji dot' ińwĆślycji'

Si
\rynaBrodz.ni.

*,ykońań e przedmiot! umowy wyn.grodrćnie rycz.łtow.
fł' co waz z podarkiem vAT w wy'okoś.

,'' wyńie5i. '' '''''. ''''..''''.'''''' żł brUtlo (śł]owńi.: '''' '')

2. o8ół.ń wyńaBodzeni € za rykon.ńie plfedmiot! fańówićńia ńie ńoż. pl..kro.zyć
c€ńy, o któl.j mrya odpowićdńio w ust' '' z.mawi.jący nie Pżewidlj. w.|oryfac)i
ryó.glodf .ńia wykońaw.y,

]. anawiają.y pżewiduje roz|ieenie Cfęści.ńi - każdor.fowo po zakończeńiu
i odbio.że Plzewidzianego w harnońogr.ńi. etapu lobót.

4' |ńŚPektol nadzoru sPrawdza fakeŚ wykoń.ńych obót' komPleiność' ułte matłiaty/
Użądzenia Ó|az PoPrawność ich rykońań]a' a takż. rcf]]eeńi € v/konawcy (]e8o
aPłatd wobe. Podwykonawców za wlkÓńańe Pnce'

5' Podst.wą do rystawienia fahury końcow.j ieŚ| Plotokół odbioru końcowe8o rcbót
bldowańych pohł €ldzÓńy przez ińspek|oft nedżÓ|! Ó|aż zdńawiającsgo' Wkoń.w@
ryŚtaw fakulq koń.ową' w r€m]ń.7 dni od daty odbioru koń.ow.go.obót

6' zań.wiający fastżega sobie prawo do z.tlzyń.ńia 'o% wyń.grdz€ni3 wykoń.wcy
q,yńi|.ią.e!Ó ż .akury łońcowej' o kió4j ńowa w Uśt' '' dÓ daśU otlzyńańia
Pozwo|eńia ńa u4tkowańie obiehu' w tyń PrzyPadku wykońawcy ńie P.fyŚłlguią

7' z.ńawi.jący puewiduje ńoż|iwość udzi €|ani. fa|ieek na po€z €t w'kon.ńia
f.mółi.nia' PżewiÓvana wańość z. aek ńoże pĘekroeyć 20% wyŚokości
wyńa8rodf enia vykońawcy.

8 zamawiająry żąda z.befPieczenia fa|k2k| w Petńej wysokości fa|iczli {roo%)
w folm. okreś onejw ań' r48 ust, l ustaw/- Plawo zamówień Pub|iczrych t]' w:



9' fab.zPiecżenie' o kóryń ńowa w ust' 7 winno być wn].siÓne pżed dnień udżielenil
fa|idkj i ustanowion. na okleś Pżewidyvarl do roz|icfenia fa|iczki (w'k.z.ny w.
wniosku wykon.w.y o udzie|€nie f aIicf ki).

lo. w PlryPzdku b.aku ńoż|iMści dot.łnani. uzgodnion.to retnińu Ó2liaeni.
za|i.zki' wyko.awca klżdolazowo win]en fawiadońićo Powlższym zańalia]ącego ńa
/ dni Pź.d UPI,N.ń terminu toż|icz.nia za|i.zki' Pż€dkhdając zam'wiającćńu
dokumenl zab€fP]ecf.ńia f Ódpowiednjo do Plfewidylvane8o ok4u rof|icz€ń.
rydfu żońya t €minem jego obowiąfyw.ńia.

n zańawiający będzie mógł ldzie|ić ko]ejńych faliaek' pod w.lunki.ń' źe wykonawc1
wykaże, że wyko.ałżamówi.niew fakleŚie wańoś. uPuednio udzi.|ańych zaIiaek.

1ż' w Pqpadku. Bdy zańówi.nie i.st . €alizowz.. w j.łi € iś oĘści Pżef Podqkon.w.ów.
famawiający *,yma8a od wykoń.wcy' aby Pżćdłoży' dÓ loz|icz.nia oświadoena
Podwykon.lców' ż. orr4ńa|i o4 w}don.w.-y P.zyrługlhce ifr wynaglodzenić
za le.|izowańa cześć lobót'

1]' Pod'lawądo qŚtawieńia f.kury 2a|i.zkowej' żżastlzeż.nień ust 9 iest z:twi..d2ony
Pl2ez insP.ktÓr. ńadfo.u ÓBz zamawhjącego wńio'ek vykofuwcy' który wini.ń
wskafać zakles PrŹewid)4vany.h robót' n. któl. ńa być za|iczka pleznzQo.z,
odpowiadający harmonoglamow] Prac olau wartość z.|iaki' e takze pohłiEldfen e
wnie5ićńia zabezPie.z€nia w Blsokości i fomić ok..ś|oń€jw ust.7.

'4' skońy u28odńi'' ż€ ń.|eżnośćza loboty będżić ńtńa w forńi. pu.| €w! w te.mińi € 2r
dn od datyotlzyńania faktury Plfez famawi'jącego na rachuńek bankowy wykonawcy

--''.-'.-'''.-''..'.. Pd żdżÓ^y pąeż

l5 '  wy|omwĆa oświadcza '  że ] . s t  pł ' tń ik ien  V^T ipo3 iada NIP ' . ' .  - . ' ' ' . . ' .

Poręcfeniach bańło*7.h |ub PorĘaeńia.h sPóldzie|aei kaŚy ośfc.ędńÓściowo.
kredy|owei'ztym żezobowiązaniekasy]eś|zawsż.zobowiązaniemPićniężńyń'

gwaEn.ja.h bańto*,'/ch'

gwa.ań.jach ub.zpie€niowych'

poręcz.ńiach udzie|ańych P|zezPodmiot',o których ńÓwawalt' 6b ust 5 Pkt'2 u9tavl,y
f dnia 9 |istoPada ,@o rcku o ltwoĘ€niu Pohkj €j Agen.ji Rofuoju

$4
vykon.ni. !ńowy

r' wykońawo fobowiąfu]e Śię wykonać PŹ.dmiot umowy Plfy uzyciu ńaleiałów
v/łasńy.h Źgodńy.h z dokum.ntacją lkhńic.ńą' j.kości zatwiedzon.j Pa.z
zamaw]ającegÓ. zastosowane mat.riały winny Po' adać ceń'likaty ńa zńak
bćzPi€aeńltwa (w 'ń PPóż')' ar€Śty' być zgodn€ ż kryl.li.ńi tehnia.yńi
okl.ślonym]w Po|skich nolmach ub.prÓbatą techni.zńą o i|e d|3 danego wyrobu ńie
!Śt.|ońo Pokki €j Nomy oraż zgÓdńie z whściB7ńi Pu.Pis.mi i doklmeńrani

tl



2. wykonaw.a j.st fobowiązany w tm.ch zamówienb do Plzekazań]a Zamawlaiącemu
Poza dokuńeiiacją Powonawaą' instruk]Ę obsługi' Procedur postępowan a
awary]nego, fa|..eń t..hńonych, Protokołów f Pomi.rów Prób itP' wśzystki.
dokumćntywińny być śPoŹądzon. w ]lzyku Pokk m'

]. Dokum.ńty' o hó.ych mowa w u5t' l i 2 wykon.wca PĘ€każe zamawiającemu Podą6
końcowe8o odbioru .oból budow|anyĆh' a ń. k.źd. żądańie zańawiająGgo prz€ka2e

zanawhjący doPusz(za noż|iwość ł'końańia zamówienE Pż.2
PoovYKoNAwcov w fałres.e ol.eślo.'n { oG..i. v*onawg.

Do l.żdorafNego z.w.rci. Pnez vykon.wcę uńow} f Podwrkońawcą jest
wynagana zgoda zamawiając€go' . V'końaw.a j.st zobowiązany do Puedst.wić
zamawhhceńu Projeh uńowy z Podry|ońawq ońz odPowiedńią dokumentację'

6' J.że|i zamawiająry w ciągu l4 dni ni. zgłÓ'i ŚP|zeciwu |ub żastżeźeńl uważa 5ę'
że w}nzł na to zgodę'

t

6.

8.

I

5.

wykonawca Ponosi odpowiedzia|ność za wsze|kie fachowania ośób tżecich, któryńi
PosfugujĆŚiĘ plfys,ykon)Ąvaniu uńouJy iak za swoj. s4żs.e dzia1an]e lub zaniechanie'

zńhna Podwykońawcy |ub zak*u .zśści lobót Powe.zonych Podwykonaw.y ].sl
moż|iwa jedyni€ w ufasadńiońych| o[€ś|ońy.h w siwz plzyPadkach Po uzyskaniu
uPEedriej żgody zamawiając.go'

$!
zabćf pi.d.ńi. na|.źy!.go wy|oń.ńia uńo*y

wykonawca wnośi fab.zPieąenie ń.|.ż''l.8o t7ko.ańie uńowy w wysokości lo%
wyńag.odżćnia brńrÓ okrcś|on.so odpowi€dńio w ś ] uŚt' l w kwo.ić w formic:

... .. / polis. n,................../.

zabefPieą€ii € na|€ż'tego *ykońania z.mówi.ni. wykońawc wnośi pĘed zaw.lcień

zabeżPiEcf€nie wnoszone w Pieńądzu wlkon.we wPtaa na lachunek bankow}
wŚk.za.y Pżef f amawiające8o'
zańawiający sraca fabezPieaeń e nal.żJt.go$ykońania umowywńies]ore w forńie
Pieniężńej wraf f odsetkan wynikaiąryń z unowy nchu.ku bankowego, ńa którym
bń o.o Pzechos'wańe' Pomni€]none o kosft plowedzenia r:chunku oraf plowizji
bańkowej za Pue|ew Pienędzy ńa rachuńek wykon.w.y| w t€lminie ]o dni od dni.
Pnek.fania PQez wykonawcq |obór Plzyhci. ich Pżez zamawiają.ego jako na|eżycie

sltony postańawiają' że.zęść zabezP ecf.nia w*7sokości7o% kłoly Ókeś|ońej
wu5t']' zoŚtanie eo|niona w ciągu 3o dni Poosl.t €enyń' befusterkolym odbio.ze.
Na zab€fPieenie osz.z.ń z tylułu Ękojmi ża wady pżedmiotu fańówieni.
pozost.ni € kwota st.ndiąca 1o % wy.o|@ś.i z.b.u piaenia'

7, Kwota' o które' mow. w ust' 6 żwó<on. Ędfi. n.jpóźniej w r' dniu Po uńvie

6' J.ż€|i ofereńt wni €sie zabezPiedeni. w inn.) formić ńiż pi €ńiĘżńa' wó@.s
zamawhhcy ńa żądanie wno.żąc.to ..b.:Pi*. €nie' eEca orygińat dokum€ńtu

h



potwerdfa]ącegÓ wnieśiĆniĆ żabefpiedĆńia' pozostawiają. w dÓkuńenlacji ]egÓ kÓpię
Poświadczoną za zgodnośćz oryg nałem'

9. w'danie oryg nału dokumentu nstęPuje Po uPbryi € ok$u' na iakiwn s o|e zosuło

s6
cw3Bncja i Ękojmia

wykonawo gwa6ntUF' że pżedmiot zamówienia zÓśtane wykonany doblfe
jakoścowo' zgodn e z dokumentacją Pro]ekową włunkam (nolnam ) techńiczńyń
w}kÓnawshła ] warunkani umowyl bez wad pÓmnieFzań.y.h warlość lÓbót |Ub
uniemoż|iwiających Iub utrudniających u4,rkowanie obiektu zgÓdnie z ]egÓ

.  nawy|onane lobotybudowanegwaranc j i iĘko jmina okes .  ' ' ' . .  ' ' ' . .  '  ' '  n ies ięcy
t Ewła.cjiFkośc na materia]y' zańońtowań. ńaszyn/iurządzenia ńa okres

wyni|aią.y z gwaran.] p.ÓduĆeńta danego ńatćriału/!rządze| z ] \PrzFrJ
ićdńak ń ie  k l ó t sżyń f , ' ' ' ' ' '  ' ' ' , , ' ' ' ' ' ' ' , '  ' ' '  m ies ięry ,

WÓ[lćśie gwalań.y]nym wykÓnawca zapĆwńia zafiaw a]ącemU n]eÓdpłatny seeE
kÓńśeNaĆ]ę f aińśla Ówańego śplfętu i Ulfądzeń w termińa.h w}ńf Eańycń p|fef

w przypad[U Ujawń ena przy ÓdbiÓrze końcowym rÓbót budowany.h |Ub w Ókrcś e
Ękojmi/gwłancji wad, wykonaw.a wirien je usurąć na wł.5ny koszt w wyzna.zonlm
przef zańawiająĆegÓ t.lminie'

!t Przypadku n e wylviązania 5ę wykÓńawcy f obowiązku' o kórym ńow' w ust 6'
fańawiająĆy mofe ńa jego kÓszt usunąć wady'

okres gwar'ncjid ' ń'prawiańegÓ . .mentu U ega wydłUżeniu Ó.faś UsUnię.iawad,

!v lazie stwe|dzenia w toku cuynności odb]olu ub w oklesie rĘ|o]mi i/ ub gwłan.]
wad nie nada]ący.h sę do usunięcia' zanawizjąc| maźe obniżyć wynaglÓdz€niż
!łykonawcy odPowiedr o do utracońeiwartości użytkowej ub rechńicfńej $}końańych
robót' wykryciu wady w ok|es e gwa|an.ji zamawia]ący obow ązany jest zaw]adomić
lqkonawcę na piśmi€' |stnienie wad/ Potw erdzą Plotokoalnie sllory' uzgadnia]ąc
5Po5Ób i termin jej usunięcia.

w przypadku n e Usunięcia wad piez wykonaw.ę w uzgodn onym telm n e usunie je
zańawjający' obĆiążaiąc pełńyńi kosztami Us!nięĆia wykonawcę,

4' okrcs rękojm i głalanc]i biegnie od dn a wydania decyzi]o Pozwo|eniu na uż'tkowan e

5' DokumĆńtokteś|ającywarunk gwalan.]i5po2ądzonywgwforustanow]ącego
fałą.hik do śiwfjćŚt integraIną czqścią !mowy

)
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8.

9.
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rr Pod konie. okl.Śu tBania rękojńi igwłancj] lobót budowanych z.ńawaiący zwoła
kom]sję odbo|u d|a usta|€nia warunków odbioru ostat€an€go {Pogw.l.ncyinego)'
odbiór o3t.r €Qńy po.ga ńa oc.n]. *'konanych obót' w tyń .ówni€ż związa|ych
z usunięci.ń wad zaiśtniałych w okreŚi. 8qańncy)ńyń

s8
|(ary !mÓwń.

l' Nieza]eżńie od fabefpi €e €nia n.|.żyt.go wtkÓnania umoĘ stlońy usta|a)ą
fabeżPie.z.ni. w tom]e kal uńowńych'

2' (ary unowńe będą na|iczane w stosu.ku do ceny brutto' o hórej mowa odpowiednio
w$]  us t '  1w ń .s tępujący  sposób:

r) wykon.wc1 P|a.i zamawiająceńu kary umowńć:

a) za oPóź.i..i. w wykonaniu robót budow|.ńy.h
btutto ok..ślo..go odPowiedńio w s ] u'|'l fa
lelminu okr.ś|onego odPowiedniow s l u't' 6'

$9

w s}rokości Ó'r % wyn.g.odzenia
każdy dzień opóźni.ni. |iczo.y od

b) za pz€Rl w e}kÓńańi' robót wyńikliącą z Puyczyn |.żągch po nronie
.{ykonawcy w wtsokościo,r %ryńa8lodfenia okrćś|onego odPowiedniow ś] ust'l
za każdydfeń opóźńieńia ]aońyod t.mińu okrcśIońegoodPowi.dniow$r ust. ]'

.) fa każdy dzień oPótnienia w usuńięĆiu wad| |ieonei od dńa wyznaaonego na
usunię.i €w.d do dnia faktydnego odbio.u w wysokoś.io'l % ceńy'

d) z q^ułu odŚtąpienia Ód uńow' z Plzycfyn wystęPują.-ych Po stroni. Wykoń3wcy'
wqsol@ści lo % w,nag|odfeniz ok.eś|on€go w $ ] ust'1' za Pżyczyny
występując. po stonń wykoń.wcy' . lfasadniają.. lozwi.ż.ni € umowy
zamawi.jąc' !zńa' w 9degó|noś.i]

fani.chani. bez żadn€i uz3sdńioi.j Pżyayńy Prowadfenia lobót pÓńińo
2.krotńego wezwania Pżef okl.9 dł!ższy niż r4 dni |ub uPo.cz'ryie nie
wykoń)Ąv'ń]a rcbótżgodn e z wallnklm umowy |ub w zaniedbywa..w rażą.y
5posób zobowiązań Umownych'

. 'tosowani € bef zcodf zzmzwiżją..ea i.nych materiałów/urządfeń od
okleś|ońych w ofelcie,

4 zańzwi.jąĆy ńci wyeonaw.y kry Uńow.e:

a) o'l % Ć.ńy 2a łłokę w odbioż€ pż.dńiotu uńovy z pr4c4ń z.|eżń!.h rd

b) o'r % ...y z qtufu odstąPieńia od umowy z Pr4.fyń fe|eżnych
od zań.wiającego' ża wyjąt[eń wy'|ąPień a syluacji Uńo'mowańej w .ń' )45
ustaq - P..wo zamówień Pub|icznych'

]' ]eże|ikary umown. nie Pokryją Pon esionejŚfkody. zamawiający zaŚ|ąega 5obe p.awo
do dochodz.nh odszkodowania uzuP.łniah..go ia zasadach okreś|onych w ań 47r
Kod€k5u c'wi|ń.8o do w}5okości pońie5iońej 'zkody'

lr



r' za datę B7ko.anB Pnedmiotu !mo*,y pżyjmu]€ śię datę oddanh budynku

2' skońy doko.aiąodbioru końcow€go.obót budÓW|ańych ńie Późńi €j .iż w ciągu '..'' dńi
od 'ozenń w. osku PŹezwykonawcę'

]' RaŹ.m f wńiÓśki €ń Ó dokońanie odbiolu końCow€go lobót wykoń'wca plz.kaze

a) DokUń.ńtacjĘ powykońaweą' w tyń: atestyna mat. ały i użądf.ni.' ińnfuk]e;

b) wymagan. doklmenty' PlÓtokoły i faświada.ńia ż Pż.provzdzonych Pżez
wykońawcę sP|awdzeń ibadań, a w 9a.gó|no&i protoko' odbioru lobótobjętych
zańówieńien' uzgodni.nia' zg|osz€nia do odbiofu wlaz z Plotokólami odbiolu
Plzy U.ześtni.tw e wyńe8ańych Podńiotówl

c) świadectwoere€e|y.zn.budynku'

d) oświad.zenie o zgodności wykon.n'a robót żgodnie z Projek|em iobowiązującymi
Po|śkiń ńolmań '

e) poz@|€.i € na uży'kow.ńi.'

0 rcficfeń e Peł.ejkwoty' któlą wykonawca uważa fa ń.leżńą ńu w lamach umowy
z. rtosowńym uz.śadni €ńi €m'

Jeż. zamawi.jący !fńa' żć loboty zoŚtały Źakoń@one ] nie bqdżie m ałzaslż.żeń co
do komP|€hości i Plawidłowośc] dokum.ńtacji po''końawcżej to w polozumieniu
z w'/konawcą w}znacfy datq odbioru końc&ćto robót,

Jeże|i zamawiają.y ,hłierdf] że loboly ńi. fosta' zakończońe ub będzi. miał
zastl2eżeńia .o do konpi.tńÓś.i i Prawi4owÓści dokument.cji pot,ykon.w.zei to
wPolofumi€ńiu z wykonaw.ą W7znacfytemir ponowne8Ó flożeńia Plzez w'kon.wcę
wniosku o dokonanie t.rmin! końcow.8o

famawiający dÓkońa odbio.u |@ńcow.8o roblt i sPol2ądzi PlotÓkół f pnyjęcia lÓbót
wtelm nie7dn kaieńdłżo*''.h od ŚPełńienh wrmagań okreś|on/ch w uŚl'3 |ub4.

zańawiający iest fobowiązańy do dokonanń odbio.U ostrieąń.8o robót wciągu 7 dni
ka|eńdirzowy.h od powiadońićńia go Pż€z Wkonawcę o usunięciu w.d, o który.h

leże|i w toku cuy.noś<i odbiolu żoślańą ślviefdfońe wady i j.żć|i w.dy .adają się do
usuniĘcia z.mawiający może odmówić odbioludoaaŚ! ich usuńię.a,

stlon!/ Pośtanawiają' żĆ f cfynności odbiolu bĘdŹie spiŚańy protokół zawi..rią.]
wsz€|kie ustz|..ia dokonańew toku odbiofu' ]ak rćź |erminy *'zńaąońe fu usunq.ie
shłi..dzonych p|zy odbioze wad'

wylonaw.a zobowiąz.ńyien do żawiadońieńia zan.wiaiącego o us!.iś.iu wzd olaf
no zóplopońowania terńiń! ńa odbiór zakwestionowanych upnednio rÓbót jako
wad]iwych, UŚunię.ić wad powinno być snłie|dzońe ploto]o|alńie'

6.

8.

8.
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,.

zmiańa istotńych postańowień umowrw sto'!ńku dotreściofeńy' ńa podśtawie hólej
dokońańÓ wybolu \qykońawcy' ńoż. ńastąPić jedynie w Pr2yPadk.ch okleś|onych
w ogłoŚf eńiu o zamówieńiu Iub w sp€.yfi k.c]i iŚtotnych wa|unków zańówi€nia'

wa|unkem dokoBnia zmian' o któryĆh ńÓwa wyźej]est 'ożenie wniosku Pzezstronę
inicjującą zńianę' faw]ćrają.ego: oPiŚ PloPozycji zmar' uzaŚadń.nE zmia|' oPŃ
wńywu zniańy ń. h.lmonoghm.obót il..ńin wykonania uńoE'y.

wsze|k.e zmiańy w uńNić Pod r'got.m ni$ażności nuszą być dokońańe w lormi.

911
od'tąPi.ni. od umowy

r' zamawhją..mu Pżysfuguje P|awo od5tąpi€n a od unowyw nastęPują<ych s'1ua.]ach:

a) w rafie wysttP...iz istotn€i zmi.ńy oko|ieńÓści Powodują.€j' że w}konanie
unwy ńi € |ezy w intćrćśi€ pub|iońym' <zego nie można by'o Pż€widfieć wchwi|i
zawarci. uńov/yiodŚtąPićnić od umowy w tym wyPadku ńoże ńastąpićw |erńińie
mi€siąca od powfiĘcia wiadomości o Pos'ższych oko|iczńÓści.ch w takiń
przyPadku wyko.awca noże żąd.ć i.dynie Ę.aglodzenh na|eżnego mu z t),lułu
Ękońańaczęs. umÓ9l

b) wykonaw.a z nieuzasadńiońych plzy.zfn PreBał rea|izacjl Pń. i P.zeNa ta
tfrah dluże] ńiż 14 dńi pÓńińo ?. krotnćgo weżwańia qsto9owanego P|zez
zańawiająC.8o złożonćgo ńa piśńi€'

c) wykon.Ka ni. ozpoQął robót w ciągu 14 dńi ka|€ńdażowy.h od 2aw..ci. umo!.y
Ponino w.zwańia rystosowan eao pąąz zzńzwiajĄ..go zbzońego nz Piśmir,

d) stwiedf ' ż. \i(ykonawca Prow.dfi .oboty ńi €fgodr]e f dokuń€ńtacją oEz Uż'Ta
do wykoń..ia famówienia matel]ałów i uuądzeń .]ezgodń/Ćh ż koszlorysem
ofe owym inomami. w |akiń PlfyPadl.u wykońawcy ńie Pżysfuguje

2, wykonaw<y PzFfuguje PEwo odstąPień]a od !mowy jeżeIi zan.wbjąc':

a) ni € w}Mązuj. siś f obowiązk! zaPł.ty f.hul po uPł'łi € l4 dni k.lend.uow}ch
od telńińu zeńty. Pońińo Mzwańia v,'rtÓ9owańe8o p.f.z wykońawcę
złożoń.8o n. piśńie'

b) odmawia Pu.z r4 dni kakndauowych. bez wskazania u2aŚ.dńiońe] PrŹyłyńx
odbioru lobót lub odmawa PodPiŚań a Potokoh odbioru, Po
wyslosow.n.go P|zezWykonawcĘ ń. P śńie'

3, odstąP]e.. od umowy' o którym ńowa w ust' l i 2' pow nno naŚtąpić w lomie
pG.ńńe] i powińńo zawi€lać użaś.dni.ni € Pod rygolem ni.w.żności |akiego

4' w Pr.ypadku odstąpieńiaod Umowy:

4 w temińi. 7 dńi wykonawr Pż' udfia|e łń.wiająceso spolządzi
szcze8ółowy Plotokól inw€nt.ryfac] robót w toku w€d|ug st.nu ńa dżie/

l



b) wykoń.wca zabefPie.fy PżeNań. loboty w fakre9i € obunrońń . ufgodnion'm
n. koszl st|oń' któla odstąpiła od umow7'

ą wykoń.wca z8łosi' aby zamawhhcy dokońał odbiolu .obót Plz.Nańych oraf
Óbót z.b.fPieąających w te.minie ]o dni ka|endaŹowych'

d) wykońawc. uśUnie f lćreń! P@.dz€ni. Dbt dost..eon. llb wńi€sion.
p.zez ńie8o uządzeni. ż.P|€cz.'

.) zanawiaiący w laie odstąPieni. od uńosy z Pzyeyn' f. łtól. wy|ońaw.a .ie
odPÓwi.da' obowiąfany j.5t doI
- dokońanń odbiolu rcbót plr.Nanlch ońf do faPł.ty }ynaglodzenh fa

oboty' któle zostały wykon.ń! do dn aodŚtąPieńi.'
- pŹejęc a od wykońawcy PÓd Śwój dozł l €lenu budowy'

'' st6ń.. z kólej winy &stało dÓkon.n. odsrąpienie od uńowy Poniesie kośżty
*7nikł. 2 odsĘpieńi. od uńowy'

sl,
pÓs|.ńowieńi. łońcow€

]' w ŚP|.w.ch ńie u.egu|owanych w nini.]szćj UmÓwć śtÓśuje 3il Pż.Piśy Kodćkśu
cylvi|nego i ustawy f dnia 29 styczn. Źoo4 bku ohf Pńwo zamówień Pub|ia.ych
(o2. U. z roo4 r. Nrr9, poz. r77).

2. wykoń.wc. ni. może Pod rygorem ni €ważności dokonryać c.'ji P..w i obowążków
lyńik.hg.h z ni.ieFzej lmowy bef u.yik.ni. upzedniozBod' z.m.wi.ją..go.

]' wł.śtiwyń d|2 rozpofnańia 'polów *'nik|ych n. tle re.|iz.cji ńini €i'f.j uńowy j €ś
sąd whśtiwy d|a sićdfiby zamawi2jąc.go.

$ ' l
w5zeiki € fahĆzńiki n.nowią inregEIną czĘść nini.jsf €j Uńo$).

S,4
Uńowę spolządfońo w czt €le.h ]ednobEmiących egzemparżach| po dwa egzemP|alze
dh każdejz. stlon uńowy'
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