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UMOWA NRl/05/2018

ZaWartaWdniu14maja2018r.pomiedzy
STOWARZYSZENIEMNARZECZROZWO」UEDUKAC」iWBEB軋NIE,,NASZEDZiECI WNASZE」SZKOLE,′
ZSiedziba BebeInoWieS85,29‑100W†oszczowa,NIP:6090070727

REGON:260461662

bedacymorganemprowadz印ymSzko†弓Podstawowalm.W.PrzvbyszewskiegowBebeinie

rePreZentOWanymPrZeZ:
1.lzabeIe Ostrowska‑Dyrektora Szko†y Podstawowe」W Bebeinie,dzia†ajac弓

na mocy pe†nomocnictwa

udzieIonego przez przedstawicieiiSTOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWO」U EDUKAC」i W BEBELNIE,,NASZE
DZiECIW NASZE」SZKOLE

‑」erzego SuIige‑Prezesa StowarzyszenIa,」erzego Dvksihskiego‑Wiceprezesa

Stowarzyszenia

PROFl‑SPORTBUDOWNiCTWOSPO上KAZO.0.,ui○○fiarKatynia15,Iok.25,35‑209Rzesz6w.

NIP:5170359300

REGON:180844801

ZWanym daiej,,Wykonawca,

i rep「ezentowanym przez:

1.AndrzejaSzymahskiego‑uPOWaZnioneg○○PROFi‑SPORTBUDOWNICTWOSP.ZO.O.

2.EdyteSzymarfeka‑Prokurenta‑PROFI‑SPORTBUDOWNIC丁WOSP.ZO○○.

na podstawie dokonanego przezZamaw‑a」司CegO Wybo「u ofertyWykonawcywpostc2POWaniu prowadzonym
ZgOdniezzasad匂konkurencyjnoSciokre引onawWytvcznychwzakresiekwaiifikowalnoSciwydatk6wwramach
EuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionainego,EuropejskiegoFunduszuSpo†ecznegoorazFunduszuSp6jnosti

nalata2014‑2020zdnia19iipca2017roku.

PRZEDMIOTUMOWY
§1
Reaiizac」aZadaniabedziewsp6tfinansowana zeSrodk6w RegionainegoProgramuOperacy」negOWojew6dztwa
Swietokrzyskiegonalata2014‑202O,O!priorytetowaV=,,Sprawneus†ugipubliczne′,,Dzia†anie7.4,,Rozw6j
infrastrukturvedukacy」nejiszkoieniowej

1.Zamawia」apy POWierza,a Wykonawca przvjmuje do wykonania zadanie pn.,,Budowα

boi5kα

Wielq旬nkc所nego m dzi。Ice o nrewidenc房nym nr549poIoZone/m terenieSzkoIyPods書αWOWe/Wm.

Bebe肋o"
2.Przedmiot Zam6wienia dotyczy budowv boiska wieiofunkcyjnego o wymiarach ca†kowitych30×44na
dzia†ceo nrewidencv」nym nr与49po†otone」naterenieSzko†yPodstawowe」Wm.BebeinowceIu uzyskania
Odpowiednichwaior6wdia uprawianiasportu przezdzieciim†odzieZszkoina.Zam6wienieobejmujebudowe
boiska wieIofunkcyjnego o nawierzchnisztuczne」‑POiiuretanowej,dajace」mOZiiwosc gry w pi†ke reczna,

Siatk6wke,koszyk6wke,tenisziemny,ZOdpowiednimspadkiemorazwyposaieniemsportowymtj.zestawem
do p枇ireczne」,Wielofunkcvjnym zestawem dosiatk6wki,ZeStaWem do koszyk6wki,budowe p冊ochwyt6w,

trybun,Chodnik6widojSC.
3.ZakresPrzedmiotuUmowyzosta†szczeg6†ow○○Pisanywdokumentacjiprzetargowejobejmuj弓Cej:Zapytanie

Ofertowe,Specvfikacje Techniczne Wvkonaniai Odbioru Rob6t Budowianych

〈STWiORB),dokumentacjc2

PrOjektowa,OferteWykonawcv,PrZedmiarrob6t.
4.DiaceI6winterpretacjibedamiatypIerWSZehstwodokumentyzgodnieznastepuJ司Cak0lejnoScIa:

1)Umowa,
2)P「ojektbudowlano‑WVkonawczy,

3)STWiORB,
4)Przedmiarrob6t,
5)ZapytanieOfertowe〈wzakresienieujetymwy2ej),

6)OfertaWykonawcy.
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与.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieZnoSciPOmiedzy dokumentami,O kt6rych mowa w ust.4.

Zamawiaj弓Cyjest zobowiazany niezw†ocznie przekaza6informacje na piSmie wystepuj司Cemu O Wy」aSnienie
rozbieZnoscl,ZZaChowaniem przyinterpretacJirOZbieZnoScizasadypIerWSZedstwa koie」nOScidokument6w,O

kt6re」mOWaWuSt.4.

与.Wykonawcao;wiadcza,Zeuwzgiedni†woferciewszeikiedaneudostepnlOnePrZeZZamawia」aCegO.

6.Wycenaofertyjestdokonanawoparciuoprzedmiarrob6t,dokumentac」e PrOjektowa,STWiORBorazinne

eiementvZapytaniaOfertowegoopiSu」apePrZedmiotumowy.Wykonawcazobowiazany」eStdowvkonaniaw

ramachWynagrodzeniaumownegowszystkichpracniezbednychdorea=zacJIPrZedmiotuUmowy,r6wnie2tych
nie wymienionych w za†acznikach do UmowvIub projekcie budowlanymi przedmiarze,lecz,kt6rych
koniecznoS6mochaby†oprzewidzieCnapodstawieprojektubudowianegoiPrZedmiaru,Obowiazu」aCyChnorm
O「aZ PrZePISOW teChniczno‑budowlanychi administracy」nyCh.Za wykonanie wyzeJ WVmienionych p「ac

Wykonawca nie jest uprawniony ZadaC od Zamawia」apegO dodatkowego wynagrodzenia,CZy domaga6sle
PrZeSunieCiaterminuzakohczeniaprac.Uszczeg6†owienie,rOZWi川eCIeimodyfikacjedostarczonejdokumentac」i

P「OjektowejbedapekonsekwencjadostosowaniajejdocharakterulPrZeZnaCZeniainwestycルObowiazu」aCyCh
PrZePIS6w techniczn○○budowianychi sztuki budowiane」,nie bedzie rozumiane jako zmiana zakresu

rZeCZOWegO"
7.Wykonawca zobowiazu」e SIC2WykonaCwszystkie opiSane Dokumentac」a PrOjektowa o「azSTWiORB roboty

budowlane,niezbednedoreaIizacjiPrzedmiotuUmowy.

§2
1.Przedmiot umowy wykonanv zostanie z materia†6w Wykonawcy za wyjatkiem mate「ia†6w budowlanych

nadajacychsic2iprzewidzianvchwdokumentacjiprojektowejdoponownegowykorzystania.
2.Materia†∨,Okt6rychmowawust.1,POWimyodpowiada〔,COdojakoSciwymaganiomokre5ionvmustawaz

dnia16kwietnia2004r.0WyrObach budowianvch(Dz.U.z2014r,POZ.883ze zm.)oraz wymaganiom

OkreSionymwSTWiORB.
3.Wykonawca bedzie przeprowadza〔pomiarvibadania materia†6woraz rob6tzgodniez zasadamikontroIi

jakoScimateria†6wirob6tokreSIonymiwSTWiORB.

4.Wskazanewdokumentach znakitowarowe,naZWVW†asne,naZWyPrOducenta,Patentiub pochodzeniew
StOSunkudookre引onychmateria†6w,urZ如ze有itp,‑StanOWlaWy†apzniewzorzecjakoSciowy,funkcjonaIny,
technicznyitechnoIogICZny dotycz司Cy PrZedmiotu zam6wienia.We wszystkich przypadkach,W kt6rych ze

WZgiedu na specyfikacje przedmiotu zam6wienia wskazano pochodzenie,naZWV materiat6w,urZadzeh,
OPrOgramOWanie,SVStemylubich pochodzenie,dopuszcza sie StOSOWanie materia†6w,urZ尋dze向systemy
r6wnowaZne,tj.wszeikie wymienione z nazwv materia†∨,urZadzenia,SVStemy uZyte w przekazane」PrZeZ

Zamawla」apegOdokumentacj=ubichpochodzenie,S†uZawy†acznieokre引eniustandarduimogabyCzast弓pione
imymi o nie gorszych pa「ametrach technicznych,uZvtkowych,jako!ciowvch,funkcjonalnychi walorach
estetycznych,PrZy uWZgiednieniu prawid†owe」WSP6†pracy z pozosta†ymi materialami,urZ司dzeniami.
Ewentuainewskazane nazwy produkt6worazich p「oducent6w nie maja na ceIu naruszenie zasady uczciwej
konkurenc」iir6wnego traktowania wykonawc6w.Pojc2Cie r6wnowainoSciznajduje r6wnieZ zastosowanie w

PrZyPadku,gdyZamawIa」apVOPisa†przedmiotzam6wieniazapomocanorm,aPrObat,SPeCyfikacjitechnicznych
isystem6wodniesienia.UZytewdokumentacjinazwv,kt6rewskazu」aIubmog†ybykojarzycsic±ZPrOducentem

Iubfirma,niemajanacelu preferowanierozwiazahdanegoproducenta,leczwskazanienarozwlaZanie,kt6re
POWinnoposiadactechytechniczne,teChnoiogiCZneniegorszeodpodanychwdokumentacjitechniczne子

§3
PrzedmiotUmowyok「e封onvw§1UmowybedziereaIizowanyzgodniezzatwierdzonvm przezZamawiaj司cego
SZCZeg6†owvm harmonogramem rzeczowo‑finansowvm,dostarczonvm Zamawiajacemu nie p6Zniej niZ w
Okresie7dnioddniapodpisaniaUmowy,StanOWiacymza†acznik doninie」SZe」umOWy.

TERM看NWYKONANIAZAMOWIENIA
§4
1.Terminwvkonania「ob6tbudowianychdodnia15pa如ziernika2018r.
2.Rozpoczc3Cie czynnoSciodbiorowych nastapiw terminie do7dn川czac od daty potwierdzonego przez
inspektoranadzoruzg†oszeniaWvkonawcvozakohczeniurob6tiprzy」eCiadokument6w

WykonaniaP「zedmiotuUmowy.
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PRAWAIOBOWIAZK看STRON
§与
1.Doobowiazk6wZamawIa」aCegOnaiezywszczeg6lnoSci:

1)przekazanie terenu budowy niezw†ocznie po zg†oszeniu przez Wvkonawce Zamawiaj司cemu
kie「ownikabudowy orazz†oZeniuoSwiadczeniaprzezw/woprzyjeciu obowi負zk6w,

2)dostarczeniaWykonawcvniezbednejdokumentacjiprojektowejorazdokonaniajejzmianwzakresie
niezbednymdowykonaniaprzedmiotuumowy,
3)zapewnienienadzoruinwestorskiego,
4)udzieieniaWykonawcype†nomocnictwwprzvpadku,gdyokaZasieoneniezbednedowykonania

P「ZeZWykonawceobowiazk6wwynikajacychzumowy,

5)przeprowadzenieodbioruwvkonanychrob6t,

6)zaptatazawykonanaiodebranarobote.
2.Zamawla」apymaPraWOPrZekaza6Wykonawcydodatkowerysunk=instrukcje,jakieuzna zakoniecznedla

ZgOdnegozumow弓Wykonania rob6torazusunIeC‑aWad.Wykonawcamaobowi弓zekdostosowa〔siedotych

rysunk6wiinstrukcji.
3.ZamawIa」aCy ZaStrZega SObie moZIiwosc,」eZeii」eSt tO niezbedne do zgodnej z umow司

reaIizacjIrOb6t,

POIecaCdokonywaniezmian jakoSc==oScI,jakiebed司niezbednedIawykonaniaprzedmiotuninie」SZejumowy.

§6
1.D○○bowiazk6wWvkonawcynaiezywszczeg6InoSci:

1)przestrzeganieog6lnvchwymagahdotyczacychrob6twzakresieokreSionymw STWiORB,
2)wykonanieprzedmiotuumowvwoparciuoDokumentacjeprzetargow司ZuWZglednieniemwvmagah

OkreSIonychwSTWiORB,
3)kontr0la jakoScimateria†6wirob6t zgodnie z postanowieniamiSTWiORB,W raZie koniecznoSci

badanialaboratory」nebedaprowadzonenakosztWykonawcy,

4)skompletowaniei przedstawienie Zamawiajacemu dokument6w pozwaIajacych na ocene
PraWid†owego wykonania przedmiotu odbioru czesciOWegOiodbioru kohcowego rob6t w zakresie

Okre引onympostanowieniamiSTWiORB,
与〉zapewnieniebezpiecznegokorzystaniazobszaruprzviegajacegodoterenubudowyorazdodbaniao

POrZadek na terenie budowy,utrZymyWania terenu budowy w stanie woinym od przeszk6d
komunikacyJnyCh oraz usuwaniei sktadowanie wszeIkich urz司dzeh pomocniczychi zbednych

materia†6w,Odpad6wiSmiecioraznIePOtrZebnychurzadzehprowizorycznych,aPOZakohczeniurob6t
usunieCIePOZaterenbudowywszeikichurzadzehtvmczasowegozapIecza,OraZPOZOStaWienieca†ego

terenubudowyirob6tczystegoinadajapegosiedouZytkowania,
6)zapewnienie odpowiednich Srodk6w ceiem zabezpieczenia dr6gi obiekt6winZvniervjnych
PrOWadzapychdoterenubudowyoduszkodzeh,kt6remogaspowodowa6robotvlubtransportisprzet

WykonawcvIub jego dostawc6wiPodwykonawc6w,W SZCZeg61nostipowinien dostosowaC sie do
ObowIaZu」弓CyCh ograniczeh obciazeh osiPOjazd6w podczastransportu materia†6wisprzetu,doiz

terenubudowy,abyniespowodowatonszk6dnadrogachiobiektachinzynIerSkich,

7)zabezpieczenieinstaIacj=urzadzeh naterenie budowyiwjej bezpoSrednim otoczeniu przedich
Zniszczeniemiubuszkodzeniemwtrakciewykonywaniarob6t,
8)informowanie Zamawiaj司cego o terminie wykonania rob6t uiegajapych zakryciu oraz terminie

Odbiorurob6tzanikajacvchwterminachiwzakresieokreSionymwS丁WiORB,

9)informowanieZamawiajacegooprobIemachluboko=czn05ciachmog司cychwp†ynaCna jako!6rob6t

lubterminzakohczeniarob6t,
1O)niezw†oczneinformowanie Zamawiajaceg0

O Zaistnia†ych na terenie budowy kontroiachi

WyPadkach,
11)oznakowanie miejsca rob6tiutrzymanietegooznakowaniawnaIeZytym stanieprzezca†yczas

Wykonywaniarob6t,

12)umoZliwieniewstepunaterenbudowypracownikomorgan6wnadzorubudowianego,dokt6rych
nalezy wykonywanie zadah okre引onych ustaw弓Prawo Budowlane oraz udostc3P川eniaim danychi
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informac」lWymaganyChtaustawるOraZinnym pracownikom,kt6rychZamawla」aCyWSkaiewokresie
reaiizac」IPrZedmiotuumowy,

13〉

zaptata naie2nego wynagrodzenia Podwykonawcom jeZeIi Wykonawca korzysta z

Podwykonawc6w,
14)przed†o2enieszczeg6†owegoharmonogramurzeczowoイinansowego,
1与)przed†o2eniedozatwierdzeniapIanubezpieczehstwaiochronyzdrowia,
16)czuwanie nad bezpieczehstwem w czasie rob6t,Za dziataniai zaniechania naruszaj司ce

bezpleCZehstwoiub w wyniku′

kt6rych dosz†o do wypadku wy†aczna odpowiedzialnoSC ponosi

Wykonawca,

17)wykonywanie przedmiotu zam6wienia przy udziaie pracownik6w=nnych os6b odpowiednio
PrZeSZkoionych,POSiadajacych wymagane prawem zezwoienia do5wiadczenia pracyikt6「ych stan
Zdrowiapozwaianawykonywanietegorodzajupracy.Zadzia†aniapracownik6worazichzaniechania

Wy†司CZnaOdpowiedziaInoscponosiWvkonawca,

2.Op6Znienieztytu†unieprzekazaniadokument6w,Okt6rychmowawust.1pkt4)powvZejbedzietraktowane

jakopowstatezprzyczynzaieZnvchodWykonawcyiniemoZestanowiCpodstawydozmianyterminu,Okt6rym
mowaw§4Umowv.

KiEROWANIEROBOTAMl
§7
1.WykonawcazobowI誹any」eStZaPeWni6wykonanieikierowanierobotamispec」aiistycznymiobj?tymiumow負
PrZeZOSObyposiadajacestosownekwaiifikac」eZaWOdoweiuprawnieniabudowIane.

2.Wykonawcazobowiazu」eSieskierowaCdokierowaniabudow司idokierowaniarobotamiPerSOneiwskazany
WOfercieWykonawcy.Zmianakt6rejkoiwiekzos6b,WSkazanychdokierowaniarobotamiwtrakciereaiizac」i

PrZedmiotu nin‑e」SZe」umOWV′muSi by6uzasadniona przez Wykonawce na p‑Smieiwymaga p‑SemnegO
Zaakceptowania przez Zamawla」aCegO.ZamawIa」負Cy Zaakceptuje tak司zmiane w terminie7dniod daty

PrZed†oZeniapropozycj=wy†apzniewtedy,gdykwaiifikacjeidoSwiadczeniewskazanvchos6bbed魯takiesame

iub wyzsze od kwaiifikacjIi doSwiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacjiistotnych

Warunk6wZam6wienia.
3.Wvkonawcamusiprzed†oZy6Zamaw‑a」aCemuP「OPOZyC」eZmiany,Okt6rejmowawust.2powyze」niepoznleJ
niZ7dniprzedplanowanymskierowaniemdokierowaniabudow司/robotamikt6rejkoIwiekosoby.」akakoiwiek

PrZerWaWreaIizacjiprzedmiotu umowywvnikaj負ca z braku kie「ownictwa budowv/rob6t bedzietraktowana

jakoprzerwawvnik†azprzyczynzaIeZnvchodWykonawcyiniemoZestanowi6podstawydozmianyte「minu

Zakoriczeniarob6t.
4.ZaakceptowanaprzezZamaw‑a」司CegOZmianakt6rejkoiwiekzos6b,Okt6rychmowawust.1powvze」nie
Wymagaaneksudoninie」SZe」umOWy.

5.Skierowanie,bez akceptacjiZamawiajapego,do kierowania robotam=nnych os6b niZwskazanewofercie
WykonawcystanowipodstaweodstapieniaodumowyprzezZamawIaJaCegOZWinyWykonawcy,
NADZOR
§8
1.Zamawia」司Cy W CZaSie przekazania placu budowv poinformuje Wykonawce o osobie pe†niacej funkcj写

inspektoraNadzoru.
2.Osoba,O kt6rej mowaw ust.1powyZej bedziedziata6wgranicach umocowania okre引onegowustawie

PrawobudowIane.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww.0SOby,O CZym ZamawIa」aCy POWiadomi na piSmie

Wykonawcena3dniprzeddokonaniemzmiany.Zmianataniewymagaaneksudoninie」SZe」umOWy.

4・inspektor nadzoruinwestorskiego」eSt uPOWaZniony do bieねcej koordynac」=Ob6t reaiizowanvch na
POdstawieUmowy;kontroIijakoScirob6t,ichwykonaniazgodniezHa「monogramemrzeczowo‑finansowym,

doodbior6w「ob6twykonanychzgodniezDokumentacjaprojektowaiSTWiORBoraz」eStOdpowiedzialnyza
kontroleobmiar6wrob6tipe†nifunkcjeinspektoranadzoruinwestorskiegowrozumieniuPrBud.

5.Inspektornadzoruinwestorskiegowype仙aswo」eObowiazkiwydaj弓CPOiecenia,decyz」e,ZgOdyiakceptac」e,

kt6res弓ObowI都uJaCedIaWykonawcy,Wykonawcamaprawozg†osi6ZamawIa」匂CemunaPiSmiewterminie3
dniroboczych zastrze2enia do decyz」=POIecehlnspektora nadzoruinwestorskieg0.ZastrzeZenia wraz z ze

StanOWiskiemlnspektoradozastrze2eんbedapodiega†yrozstrzygnieCiuPrZeZZamawia」aCeg
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6.Nadz6rnadrea=zaqi尋rob6tzramieniaWykonawcysprawowa6bedziep.ZbigniewRebiszpe†ni尋cyfunkcje

kierownikabudowY.

PODWYKONAWSTWO
§9
1.Wykonawca moZe powierzyc vykonanie zam6wie両a bedacego przedmiotem niniejszej Umowy

POdwykonawey.

2.DozawarciaprzezWykonawceumovyorobotybudowlanezpodwYkonawcajestwymaganapisemnazgoda
Zamaw!aJ尋CegO.Wykonawca wystepu」aC O Wyraienie zgody na zawarcie takiej umowy,ZObowiazanyjest

PrZedstawi6Zamawiajacemuprojektumowyzpodwykonawca.

3.Umowy,Okt6rychmowawust.2powjnnybyCdokonanewformiepisemnejpodrygoremniewaino;ci.
4.UmowaopodwykonawstwonarobotγbudowianeniemoZezawiera6postanowie血
1〉

uzaIeZniajapych uzyskanie przez Podwykonawce p†atnoSci od Wykonawcy od zap†atY PrZeZ

Zamawiajacego Wykonawcγ

WynagrOdzenia obejmujacego zakres「ob6t wykonanych przez

PodwYkonawce,
2〉

uzaleZniajacych zwrot Podvykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,Od zwrotu

ZabezpieczeniawykonaniaumowyprzezZamawiajるCegOWykonawcy,

5.UmowazPodwykonawca/dalszympodwykonawca,POWinnastanowi6wszczeg6lnoSc口Z:
1)terminyzap†atywγnagrOdzenianiemogabyCd†uZszeniZ30dni,

2)Podwykonawca zawieraj尋c umowe z daiszym podvykonawca ma obowiazek uzyska6

zgode

Wykonawcydozawarcialubzmianyumowyzgodnejzprojektemumowy,
3)wprzypadkuuchyianiasieprzezWykonawceodobowiazkuzapねtywymagainegowynagrodzenia
PrZyS†ugujacegoPodwykonawcylubdaiszemupodwYkonawcy,kt6rzyzawarli:

a〉zaakceptowaneprzezZamawiajacegoumowyopodwykonawstw°,kt6「γChprzedmiotemsa

robotybudowlaneIub
b)przedfoZone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,kt6「ych przedmiotem sa
dostawylub us†ugi,Zamawiaj司cy zaptaci bezpoSrednio Podwykonawcy kwote naleZnego

WynagrOdzeniabezodseteknale緬ychPodwykonawcyiubdaiszemupodwykonawcy,ZgOdnie

ZtreSciaumowyopodwykonawstwie.
6.Zamawiaj印y zg†osi zastrzeienia w przypadku miedzyinnymi p「zed†oienia projektu umowy o

POdwykonawstwo,kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane,nie spelniajacego okreSIonych w Zapytaniu
Ofertowymwymagahdotyczacychumowyopodwykonawstwoiubwarunk6wdotyczacychPodwγkonawcyIub

daiszegopodwykonawcy.
7.」eZeliZamawiajacywterminie7dnioddniaprzed†oねniamuprojektuumowγOPOdwykonawstwo,kt6rej
P「Zedmiotemsarobotybudowlaneniezg†osina piSmIeZaStrZeie高uwaねsie,iezaakceptowa†ten projekt

umOWy.
8.Po akcepta切projektu umowy o podwykonawstwo,kt6reJ PrZedmiotem s弓roboty budowIaneIub po
bezskutecznymupfywieterminunazg†oszenieprzezZamawiajacegozastrzeiehdotegoprojektu,Wykonawca

PrZed†oZypoSwiadczonyzazgodnoS6zo「ygjnatemodpisumowyopodwykonawstwowterminie7dnioddnia
ZaWarCiatejumowy,jednakieniepoz用e」niZna7dniprzeddniemrozpoczeciarealizacjirob6tbudowlanych

PrZeZPodwykonawce.
9.Zamawiajacyzg†osisprzeciwprzedewszystkimwprzvpadkuprzedfoZeniaumowyopodwykonawstwo,kt6rej

P「Zedmiotemsarobotybudowlane,niezgodnejzzaakceptowanymwczesnIqPrZeZniegoprojektemumowYO
POdwγkonawstw0.

10.」eねliZamawiaj脅cywterminie7dnioddniaprzed†oieniaumowyopodwykonawstwo,kt6rejprzedmiotem
S尋rObotybudowIane,niezg†osinapISmiesprzeciwu,uWaZasie,ねzaakceptowa†teumowe.

11.Wykonawca p「zed†oZv,WraZ Z PrOjektem umowy o podwykonawstwo,Odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcylubinny dokument wfastiwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

POtWierdzajacyuprawnieniaos6bzawierajacychumowewimieniuPodwykonawcydojegoreprezentowania..
12.Wprzypadku zawa「cia przezWykonawceumowyopodwykonawstwobezzgodyZamawiajacego,Zmiany

Warunk6wumowyzPodwykonawcabezzgodyZamawiajacegoorazwprzypadkunieuwzglednieniazastrzeZeh
do umowY O POdwykonawstwo zg†oszonych przez ZamawIaJaCegO,ZamawlaJ車Cy jest zwoIniony z

0nYWania

の

Odpowiedzialno5cizazaptatewynag「odzeniaPodwykonawcy.
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14.Zamawiajacymoねねda〔odWykonawcyzmianyaIboodsunieciaPodwykonawcy,jeZelisprzettechniczny,
OSObyikwa旧kacje,kt6rymidysponuje Podwykonawca,niespe†niajawarunk6wiubwymagah dotyczacych
POdvyk°naWStWa,Ok「eSIonych w postepowaniu o udzieienie zam6wienia pu輔cznegoiub niedaja rekojmi

naleZytegowYkonaniapowierzonychP°dwykonawcyrob6t.
1与.」akakoIwiekp「zerwawrealizacjiprzedmiotuumowγWynikajacazbrakuPodwykonawcybedzietraktowana

jakoprzerwawγniktazprzyczynzaIeinychodWykonawcyiniemoZestanowiCpodstawydozmianyterminu,O

kt6「ymmowaw§4umowy.
16.PoWγZsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do um6w o

POdwykonawstwozdalszymipodwykonawcami.
17.Za dzia†aniejakizaniechanie Podwγkonawc6w Wykonawca ponosiodpowiedziainoSCjakza dzia†aniei
Zaniechaniew†asne.

ODBIORY
§10
1.Strony ustaiaja,Ze p「zedmiotem odbioru jest wykonanie zieconego przedmiotu umowy,a OdbiorY

dokonywanebedamaksymalniedo80%zaawansowania rob6tjak○○dbiorγCZeSCIOWeO「aZOdbi6「koficowy
Ca†egop「zedmiotuumowy.
2.Zamawiajacypowotakomi?je,kt6radokonaodbiorurob6t.RozpoczecieczynnoSci odbiorowychnast脅piw

term涌e do7dni,iiczac od daty potwierdzonego przezinspektora nadzoru zg†oszenia WykonawcγO
Zakohczeniu rob6ti przyjecia przez Zamawiajacego dokument6w niezbednych d○

○Ceny Wykonania

3.Wszystkieodbioryrob6t(zanikaj亀cych,ulegajacych zakryciu,OdbioryczeSciowe,Odbi6「ko龍owy,Odbi6r

PrZedup†ywemokresurekojmi)dokonywanebed皐nazasadachokre引onychwS

rWiORB.

4.Z czynnoSciodbioru czeSciowego,ko龍owegoiodbioru p「zed up†ywem okresu rekojmibedzie spisanv
PrOtOk6†zawiera」aCy WSZeIkie ustalenia dokonane wtoku odbioru orazte「minywyznaczone na usuniecie

StWie「dzonychwtrakcieodbioruwad.

5.」eieliwtokuczynnostiodbiorowychzostaniestwierdzone,Zeprzedmiotodbiorunieosiagna†gotowoScido

Odbio「uzpowoduniezakohczeniarob6tiubjegowadIiwegowykonania,Zamawiaj尋cyodm6wiodbioruzwiny

Wykonawcyiw przypadku przekroczenia terminu okreSlonego w§4umowy,OZnaCZa tO OP6Znie両e w
rozumieniuniniejsze」umOWy,COSkutkujenaIiczeniemkarumownych.

6.」eieliwtokuczynnoSciodbiorowychzostanastwierdzonewady:

1〉nadajacesiedo usuniecia,tOZamawiajacy moieZada6usuniecia wad wyznaczajacodpowiedni
termin;faktusunieciawadzostaniestwie「dzonyp「otok0larnie.Te「minemodbioruwtakichsytua匂ach

bedzieterminusunieciawad,ZZaStrZe2eniemprawadonaiiczeniakarumownych.
2)nienadaj畳cesiedousuniecia,tOZamawiajacymoZe:

a〉zaZada wγkonania przedmiotu umowy po razdrugiwyznaczajacostatecznyterminich
「ea=zacji,ZaChowujac prawo do naliczenia Wykonawey zastrzeZonych ka「umownychi

OdszkodowahnazasadachokreSIonychwniniejszejumowieoraznaprawieniaszkodywynik十ej

ZOPOZnienia,
b〉w przypadku niewykonania w ust∂lonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,

Zamawiaj匂cymoZeodstapi6odumowyzwinyWykonawcy.

3)WykonawcajestzobowiazanydopisemnegozawiadomieniaZamawiajapegoousunieciuwad.
VVYNAGRODZENIE.ZASADYP上ATNOSCi

§11
1・ZawykonaniePrzedmiotuUmowγStrOnyuStalaj訓IγnagrOdzenierγCZ〔亜owe,ZgOdniezofertaWykonawcyw

WySOkoScibrutto:646015,82zl
(S書owniez書otych:SZe筑setczterdziestiszesttysiQCyPiQtnastiezIotych82/100bru慣O)

WPOWyiszejkwocieuwzgiednionezostafy:
Wynag「odzenienettowwysokoSci:525216,11z書

PodatekVAT23%wwYSOkoSci:120799,71z書,
2.Wynagrodzenie Wykonawcy,O kt6「ym mowa w ust.1,Obejmujewszystkie koszty zwiazane z realizac壇

Um〇時.
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§12
1.WynagrodzenieWykonawcy,O kt6rym mow∂§11niniejszej umowy,mOねby6p†atnewformiefaktur
CZeSCiOWyCh wystawionych na podstawie protoko†6w odbioru czescIOWegO rOb6t zatwierdzonych przez

ZamawiajるCegO,naPOdstawiefakturVATwystawianychp「zezWykonawcenakwoteustalonるWdotaczonymdo
fakturyzestawieniuwarto5ciwykonanychrob6t,SPOrZ尋dzonymipodpisanymprzezWykonawcenarastajac○,
POmniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafaktu「owane.KaZde do†aczone do fakturγZeStaWienie

WartOSci wykonanych rob6t musi by6

sprawdzone przezInspektora Nadzorui podpisane przez

Podwykonawc6wIubdalszychpodwykonawc6wzg†oszonychdorozIiczanejczescIPraC,ZeWSkazaniemjakie

robotyiwjakiejkwociezostatyzreaiizowaneprzeztychpodwykonawc6w/daIszychpodwykonawc6w.
2.Domomentuodbioruko龍owegoprzedmiotuumowγ,fakturyVAT,Okt6rychmow∂WuSt.1,WyStaWione
bedanawa鴫OSCniewiekszaniZ80%warto5ciwγnagrOdzeniaokre引onegow§11ust.1umowy.
3.RozIiczenieko有eowezavykonanieprzedmiotuumowynastるPinapodstawiefakturyVATwystawionejprzez

Wykonawcewoparciuoprotok6todbio「ukohcowegoprzedmiotuumowy.
4.Zap†ata wynagrodzenia Wykonawcy za「oboty,kt6re zosta†y wykonane z udzialem Podwykonawcylub

daIszegopodwykonawcy,jestdokonywana,gdyWykonawcap「zed†oZyZamawiajるCemu:

1)kserokopiefaktury(rachunku),WyStaWionejprzed Podwykonawceiubdalszego podwykonawce,
SPraWdzoneipotwierdzonepodwzgiedemwartoSciprzezKierownikabudowy,
2)kserokopie dowodu zapfaty oraz pisemne oSwiadczenie Podwykonawcylub dalszego
POdwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tYtu†u wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty

budowiane,dostawyiubus†ugi.

5・Wprzypadkuniedostarczeniapowyおzychdokument6wZamawiajacywstrzymasiezwYPfatawγnagrOdzenia

Za OdebranerobotybudowlanewczescIr6wnej sumiekwotwynikajacych znieprzedstawionychdowod6w
ZapねtY.

6.」eie=Wykonawcaniedokona,Wterminieokre引onymwumowieopodwykonawstwo,WCa†05c=ubwczescI
ZaPtatyWynagrOdzenia Podwykonawcy,aPodwYkonawcazw「6cisiezZadaniemzap†atytegowynagrodzenia
bezpo5rednioprzezZamawiajacegonapodstawieart.6471§5Kodeksucyw冊egoiudokumentujezasadnoSC
takiego Zadania fakturaiub rachunkiem oraz dokumentamipotwierdzajacyminaieZyte wykonanieiodbi6「

rob6t bez zastrzefe向za kt6re zosta†a wystawiona fakturaIub「achunek,Zamawiaj匂cy zapねcina rzecz

Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego Zadania,ZgOdnie z trestia zaakceptowanej umowy o

POdwykonawstwo,ZZaStrZeieniemust.7.
7.Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty,Zamawiajacyinformuje Wykonawce°mOZliwoScizg†oszenia

PisemnychuwagdotyczacychzasadnoScibezpoS「edniejzap書atywynagrodzeniaPodwykonawcy.Wykonawcaw
terminie7dnioddniadoreczenianiniejszejinformacjimoiezg†osiCprzedmiotoweuwagi.

8.W przypadku zg‑oszenia przez Wykonawce uwag,O kt6rych mowa w ust.6powγiej,POdwaねjacych
ZaSadnoS6bezpoSredniej zap†aty,Zamawiajacysk†ada do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrγCie

WynagrOdzeniaPodvykonawcylubdaIszegopodwykonawcy.
9.Wsytua帥bezpoSredniej zap†atywynagrodzenia Podwykonawcy,ZamawiajacymoZedokonacpot「acenia
kwoty zap†aconej Podwykonawcylub skierowanej do depozytu sadowego,Z dowolnej wierzytelnoSci

Wykonawcyiubzzabezpieczenianaieiytegowykonanianiniejszejumowy.
10.NaleZnoSciz tytu†u faktur bed匂pfatne przez Zamawiajacego przeIewem na konto Wykonawcy=ub

Podwykonawcy.
11.Zamawiajacymaobowiazekzaptatyfaktu「vwterminiedo30dn用czacoddatyjejotrzymania.Datazap†aty
jestdzie柄Iγdaniapoleceniaprzelewubankowego.

12.Wykonawca nie moie bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona6przelewu wierzyteInoSci(CeSji
WierzytelnoSci)narzeczosobvtrzeciej.

R郎O」MIA
§13
1.WykonawcaudzielaZamawiajacemurekojminaprzedmiotumowynaokres60miesiく…Cy.

2.Bieg okresu rekojmi「ozpoczyna sie w dniu nastepnym

=czac od dnia odbioru kohcowego rob6t

POtWie「dzonegop「otoko†emodbio「upracbezzastrzeie血
3.ZamawiajacymoZedochodzi6roszczehztytu†urekqjmitakねpookresieok「e引onymwust.1povyγej,jeZe!i
Zglositwadep「zedup†ywemtegookresu.
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4.Zamawiajacywokresieudzielonej rek。jmipowiadomiWykonawceniezwtocznieowszelkich ujawnionych

usterkach〃Wadyiuste「kiusuniete zostana niezw†ocznie na kosztiodpowiedzialnoS6Wykonawcy.Te「min

PrZyStaPieniadousuwaniawadiusterekwtechnicznieuzasadnionychprzypadkachmoiezosta wγdfuZonyza
Zg°daZamawIa」aCegO.

5.Wykonawcaniemoねodm6wifusunieciawadiusterekbezwzgledunazwiazaneztymkoszty.
6.WrazienieusunieciawadiusterekwwγZnaCZOnymterminie,ZamawIa」aCymOienaliczy6kareumowna

ZgOdniezzapisamiumowy.NiezaleZnieodpowyおzegowprzypadku,gdymimouptywuterminudousuniecia

Wadiuste「ekWykonawcaich nie usuwa Zamawi∂jacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy moZe usunac

StWierdzonewadyiusterkinakosztiryzykoWykonawcy.
7.W okresie obowiazywania,PO rOZWiazaniulub po wygasniecju umowy,Wykonawca jesti bedzie
OdpowiedzialnywobecZamawiajacegonazasadachureguIowanychwkodeksiecyw冊ymzawszelkieszkodγ
(Wydatki,koszty postepowa印O「aZ rOSZCZenia os6b trzecich w przypadku,gdy beda one vynika6z wad

PrZedmiotuumowy.

ZABEZPIECZENIE
§14
1・WykonawcawnosizabezpieczenienaieZytegowykonaniaumowywwysoko5cilO%ceny†aczniezpodatkiem

VATokre引onejw§11ust.1niniejsz句umowy,COStanOWi64601.58zl
(S†ownie:SZeS6dziesiatczterytysiaceszeS6setjedenzIotych58IlOO).

2.Zabezpieczenies†uZypokryciuroszczehztytufuniewykonanialubnienaleZytegowykonaniaumowy.

3.Zabezpieczeniemoねby〔wnoszonewed†ugwybo「uwykonawcywjednejlubwkilkunastepujacychformach:

1)pieniadzu‑PrZelewemnakontozamawiajacego.;
2)gwa「ancjachbankowych;

3)gwarancjachubezpieczeniowych;
4.ZabezpieczenienaleZytegowYkonania umowyzosta†oprzezvvykonawcewniesionew formie gwaran旬
ubezpieczeniowejnale2ytegowYkonaniakontraktuorazw書aSciwegousunieciawadiuste「ek.

与.Zabezpieczenie wnoszone w formie okreSIonej w ust.3,Pkt.2,3,muSibyC bezwarunkoweitoisame z

Zabezpieczeniemwnoszonymwpieniadzu.
6.」eielizabezpieczeniewniesionowpieniadzu,Zamawiajacyprzechowujejenaoprocentowanym rachunku

bankowym.Zamawiajacyzw「acazabezpieczeniewniesionewpieniadzuzodsetkamiwynikaj司cymizumowy

rachunkubankowego,nakt6rymby†00nOPrZeChowywane,POmniejszoneokosztp「owadzeniategorachunku

OraZPrOWizjibankowejzaprzeIewpieniedzynarachunekbankowywykonawcy.
7.Wtrakcierealiza匂iumowγWykonawcamoiedokonaCzmianyformyzabezpieczenianajednalubkilkaform,

Okt6rychmowawust.3powyZej.
8.Zmianaformyzabezpieczeniajestdokonywanazzachowaniemciag†oScizabezpieczeniaibezzmniejszenia

jegowysoko;ci.
9.JeZeiizjakichkoIwiekprzyczynzabezpieczenienaIetytegowykonaniaumowy,Okt6rγmmOWaWuSt.1,utraCi

WainoS6z punktu widzenia ceiu w jakim zosta†o ustaione,Wykonawca zobowiazanyjest wnieS6nowe

ZabezpieczenieprzeduptywemterminuwaZn05cizabezpieczeniapierwotnego,POdrygoremodstapieniaprzez
ZamawIa」aCeg00dumowyzwinyWykonawcy.
10.W p「zypadku nieprzed†uienialub niewniesienia nowego zabezpieczenia na」POZnIeJ na30dni przed

up†ywemterminu wainoScidotychczasowego zabezpieczenia wniesionegowinnejformieniZwpieniadzu,
ZamaWiajacy zmjenia forme na zabezpieczenie w pieni匂dzu,POPrZeZ WyPfate kwoty z dotychczasowego

Zabezpieczenia.
11.Zamawiajacyzwr6ci70%z∂bezpieczeniawterminiedo30dnioddniawykonaniazam6wieniaiuznania

PrZeZZamawIaJaCegOZanaIeZycleWykonane.
12.Kwotar6wna30%zabezpieczeniapozostawionazostanienazabezpieczenieroszczefIZtytulu「ekojmiza

WadY.
15.Kwota,Okt6「ejmowawust.12zostaniezwr6conaniep6緬ejniZw15dniupoup†ywieok「esurekojmiza

Wady.

KARYUMOWNE
§1与

1.WykonawcazaptaciZamawiajacemukaryumowne:
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1)zaop6如ieniewdotrzymaniuterminu,°kt6rymmowaw§4ust.1Umowy‑WWyS°koSciO,0与%
WynagrOdzeniabrutto,Okt6rymmowaw§11ust.1Umowy,Zaka2dydziehop6Znienia,
2〉zaop6ZnieniewusunieciuwadstwierdzonychprzyodbiorzeczeSciowym,k〇台cowymlubodbiorze

PrZedup†ywemokresurekqjmi‑WWySOkoSciO,05%odwynagrodzeniaumownegob「utto,Okt6rym
mowaw§11ust.1Umowy,Zaka2dydziehop6inienia,Iiczonyodup†Nute「minuwyznaczonego
ZgOdniezpostanowieniami§10nausunieciewad.

3)ztytu†uodstapieniaodumowyzprzyczynleZacychpostronieWykonawcy‑WWySOko細10%
WynagrOdzeniabrutto,Okt6rymmowaw§11ust.1Umowy,

4)jeie=roboty°bjeteprzedmiotemUmowybedziewykonywat,bezzgodyzamawiajacego,POdmiot

imyn席Wykonawca‑kareumownawwysokoSci3%wγnagrOdzeniabrutto,Okt6rymmowaw§11

ust.1Umo甲,
5〉zabrakzap†atylubnieterminow匂zaptatewynagrodzenianaIeinegopodwykonawcomlubdaIszym

POdwykonawcom‑WWySOkoSciO,05%wynagrodzeniabruttookrestonegow§11ust.1Umowy,Za

kaZdydziehopoznlenia,
6〉zaniep「zed†oZeniedozaakceptowaniaprojektuumowyopodwykonawstwolubprojektujejzmian‑

W WγSOk05ciO,05%wynag「Odzenia brutto okre引onego w§11ust.1Umowy,Za ka如y dzieh

OPOZnIenia,
7)zanieprzed†oZeniepoSwiadczonejzazgodno56zorygina†emkopiiumowyopodwykonawstwolub

jejzmiany‑WWySOkoSciO,05%wynagrodzeniabruttookreSlonegow§11ust.1Umowy,Zaka如y

dziefiopoznlenia,
8)zabrakzmianyumowyopodwykonawstwowz∂k「esieterminuzapねtyOeZeIiby†avymagana)一W

WySOkoSciO,05%wynagrodzeniabruttookre引onegow§11ust.1Umowy,Zaka如ydziehop6Znienia,
9)ztytu†uniespe柵eniawymagahwzakresiekluczowegopersoneluinnegoniZwoferciewwysokoSci

lOOOz†bruttozaka刻aosobe.
10)zaka如orazowenieudokumentowanieprzed†uieniaokresuzabezpieczenianaie2ytegowykonania

umowyiokresu rekojmi,najp6Zniej w dniu uptywu te「minu okreSlonego w§4ustl Umowy
Wykonawcazap†aciZamawiaJaCemukarewwysokoScilOOOO,00zすbrutto.
2.ZamawiajacyzapねciWykonawcykaryumowneztytu†uodstapieniaodumowyzprzyczynleZacychpostronie

Zam∂Wiajacego‑WWySOko5cilO%wynag「odzeniabrutto,Okt6「ymmowaw§11ust.1niniejszejumowy.
3.Realizacja zadania objetego umow司jest wsp6楯nansowana ze Srodk6w Regionalnego Programu

Ope「acyjnego Wojew6dztwa Swietokrzyskiego nalata2014‑2020,OS p「iorytetowa ViI,,Sprawne us†ugi
PubIiczne

,Dziatanie7.4,,Rozw6jinfrastruktury edukacvinejiszkoleniowej

.w przypadku utraty przez

Zamawiajacego cze5cilub ca†oSci dofinansowania,SPOWOdowanej przez niedotrzymanie obowiazk6w

umownych,a W SZCZeg6lnoScitermin6w「ea=zaq‑na Skutek ok01icznoSc=eZacych po st「onie Wykonawcy,
Zamawiajacyzastrzegasobieprawodochodzeniaodszkodowaniaztytu†uutraconejczeScibadZca†oSciSrodk6w

POmOCOvyCh.
4・Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego vysokoS6ka「umownych do

WySOko5cirzeczywiScieponiesionejszkodyjutraconychkorzyscI.
5・」eねiiZamawIaJaCy Odst司piod umowy z powodu opoznlenia Wykonawcy w wYkonywaniu przedmiotu
umowy,tOZamawiajacyjest up「awniony do naIicze両a tylkojednej kary umownej z tytu†u odstapienia od

umovy,badZztytu†uop6Znieniawwykonaniuprzedmiotuumowy.

6.Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowna w term面elO dni od daty wystapienia p「zez
ZamawiajacegozZadaniemzapfaceniakary.ZamawiajacymoねpotracICnalei喧mukarezdowoInejnaleかoSci
PrZyS†uguJaCejWykonawcywzgIedemZamawiajacego.

ODSTApIENIEODuMOWY
§16
1.Zamawiajacemuprzys†ugujepraw0Odst壷pieniaodumowY,WPrZyPadkugdy:

1)Wykonawcaprzerwa†zprzyczynIeねCyCh postronieWykonawcyrealiza〔壇przedmiotu umowryi
PrZerWatatrWad†uZ句niZlOdni,POmimopisemnegowezwaniaodZamawiajacegodowznowienia

「obdt

2)czynno5cio鴫teniniejszaumowawykonujebezpisemnejzgodyZamawiajacegopodmiotinnyniZ

Wykonawca,
3)wγStaPiistotna zmiana okoIicznoScipowodujaca,ie wrykonanie umowy niele2y winteresie

PubIicznym,CZegOniemoZnaby†oprzewidzie6wchw消zawarciaumovylubzachodzainneprzypadki
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Wynikajacezart・145Pzp‑Odstapienieodumowywtymprzypadkumoねnastapi6wterm面e30dni
Odpowzieciawiadomo5ciopowyZszychokoiicznoSciach,Wtak血wγPadkuWykonawcamoieZada6
jedyniewynagrodzenianaleZnegomuztytu†uwykonaniacze5ciumowy,

4)WykonawcarealizujerobotyprzewidzianeniniejszaumowるWSPOS6bniezgodnγZDokumentacja

PrOjektowa,STWiORBlub niniejsza umowa pomimo p‑SemnegO uPOmnienia Wykonawcy przez
Zamawia」aCegO,

5)podzlecaca†o5士ob6tlubdokonujeceijiumovy,jejcz挙c冊bwynikajacejzniejwierzytelnoScibez

PISemnqZgOdyZamawlaJaCegO,
6)wystapikoniecznoS6:
a)wieIokrotnegodokonywaniabezpoSredniejzapねtyprzezZamawiajacegolub

b)koniecznoScidokonaniabezpo5rednichzap†atnasumewiekszaniZ5%wa巾0;ciumowy
Podwykonawcylub daIszemu Podwykonawcy′

kt6「zy zawar=

zaakceptowane przez

Zamawiaj尋cegoumowyopodwykonawstwo,kt6rychprzedmiotemsarobotybudowlanelub
kt6rzy zawarIi przed†otone ZamawIa」皐Cemu umOWy O PodwYkonawstwo,kt6rych

P「Zedmiotemsadostawylubusfugi,

7)wwynikuwszczetegopostepowaniaegzekucyjnegonastapizajeciemajatkuWykonawcylubjego
ZnaCZneJCZeSCiWZak「esieuniemo軸w‑a」aCymrea=zaqeumowy,
8)zostanie wszczete postepowanielikwidacyjneIub z†oiony wniosek0Og†oszenie upad†oSci

Wykonawcy.
2.Wprzypadku odstapieniaod umovyWykonawceorazZamawiajacegoobciaZajanastepujaceobowiるZki
SZCZeg6†owe:

1〉Wykonawcazabezpieczyprzerwanerobotywzakresieobustronnieuzgodnionymnakosztstrony,Z
kt6rej to winy nastapi†o odstapienie od umowylub przerwanie rob6t,a POnadto zwr6ci

Zamawiajacemu wszelkadokumentacje,jaka pozyska†wzwiazku z realiz°Waniem umowyatakie
WSZyStkie przekazanemu mu mate「ia†y′

doprowadzi teren na kt6rymi wok6†kt6rego by†y

POdejmowanepracedostanuniezagraZajacegobezpieczehstwu,
2)Zamawiajacydokonaodbiorurob6tzg†oszonychprzezWykonawce:
a)przerwanychorazzabezpieczajacych,jeidiodstapienieodumowy,naStaPi†ozprzyczyn,Za

kt6reWykonawcanieodpowiadao「azzap†aciwynagrodzeniezate「oboty,

b)zabezpieczajacych,je薬用odstapienieodumowy,naSt〔面†ozprzyczyn,Zakt6reodpowiada

Wykonawca,
3)Zamawiaj匂cywterminie14dnioddatyodst負pienia od umowyp「zejmieodWykonawcyteren

budowypodsw6jdoz6「,
4)WykonawcaprzyudziaieZamawiajacegowterminie14dnioddatyzg†oszenia,Okt6rymmowaw
Pkt2)sporzadziszczeg6towy protok6†inwentaryza旬rob6twtoku,WraZZZeStaWieniem wartoSci

Wykonanych「ob6twedtugstanunadziehodstapienia;PrOtOk6=nwenta「YZadirob6twtokustanowi6

bedziepodstawedowystawieniafakturyVATprzezWykonawce,
与〉Wykonawca spo「z尋dziwykaz tych materia†6w,konstrukcj=ub urzadzeh,kt6re nie moga by6
Wykorzystane przez Wykonawce do realizacj=nnych rob6t nie objetych niniejsz司umowa,jeieli
Odstapienieodniniejszejumowynast尋pi†ozprzyczynniezaieinychodniego,

6〉Wykonawca niezw†ocznie,nie p6Zniejjednak ni2wterminielO dni,uSunie zterenu budowy
urzadzeniazapleczaprzezniegodosta「czone.

3.Odstapienieodumowypowinnonastapi6wformiepisemnejpod「ygoremniewainoScitakieg0OSwiadczenia
imusizawieraCuzasadnienie.Zamawiajacymoねz†oZy6takieoSwiadczeniewterminiedw6chmiesiecγOd
POWZieciainfo「ma匂ioprzyczynachstanowiacychpodstaweodstapienia.

ODPOW旺DZIAしNOSCwYKONAWCY
§17
Od dnia protokolarnego p「zekazania terenu budowyodpowiedzialnoSC cyw冊喝Za SZkody oraz nastepstwa

nieszcz釦wγChwypadk6wdotycz亀cychpracownik6wios6bt「zecich,aPOWStafychwzwiazkuzprowadzonymi

robotami,Wtymtakieruchempqjazd6wmechanicznych,POnOSiWykonawcarob6t.
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ZMIANYuMOVVY
§18
1.Zamawiajacyprzewidujezmianypostanowiehzawartejumowywstosunkudotre5cioferty,naPOdstawie

kt6rejdokonanowyboruWykonawcy.
2.Zmianywumowiemogadotyczy6:
1)zmianyterminuwYkonaniazam6wienia,
2)zmianyfroScirob6tbudowlanych,

3)zmianywynagrodzeniaWykonawcy,
4)zmianawzakresiepodwykonawstwa,

5)zmianrozwiazafitechnicznychlubtechn0logicznych,
6)zmiansposobuwykonaniazam6wienia,
7)zmianyp「oducentamateria†6wbudowianych,urZadze高

8)zmianvwymiar6w,PO†oねniaiubwysoko5ciczeScirob6tbudowlanych,

9)zmianykierownikabudowy
3.Zmiana postanowieh umowywstosunku dotreSciofertyWykonawcyjestmo訓wa poprzez przed†uZe面e

termin6wokt6rychmowaw Umowiewprzypadku:
1)przestoj6wiop6Zniehzawinionychp「zezZamawiajacego,
2)dziaねnia sftywγZszej(np.kleskiZywiotowe,St「ajkigeneralneiub看okalne),majacej bezpoSredni

WPlywnaterminowoS vIγkonania「Ob6t,
3)wystapienia niemoZliwγCh do p「zewidzenia niekorzystnych warunk6w atmosferycznych

uniemoZIiwiajacych prawidlowe vykonanie rob6t(SZCZeg6iowo okre引onych w STWiORB),W

SZCZeg6lnoSci z powodu techn0logii reaIizady prac okre5ionych umowa,nOrmamilubimymi
PrZePisami,Wymagajacejkonkretnychwarunk6watmosferycznych,je2e=koniecznoS wykonaniap「ac

WtymOkresieniejestnastepstwemokoliczno5ciami,Zakt6reWykonawcaponosiodpowiedzialnoSC‑
fakttenmusiby6potwierdzonywdziennikubudovyp「zezinspekto「anadzoru,

4)wystapienia wad dokumenta画

projektowej skutkujacych koniecznoScia dokonania zmian w

dokumenta画p「ojektowej,jeie!iuniemoZliwiat0lubwstrzymujereaIizacjeokreSIonegorodzajurob6t

majacychwp†ywnaterminwykonywaniarob6t,
5)dzia†ahos6btrzecichuniemoZliwiajacychwykonaniep「ac,kt6retodzia†anianies尋konsekwen(尭

Winykt6rejkoIwiekzestron,
6〉vyst尋pienia op6chienia w dokonaniu okreSIonych czynnoSc=ubich zaniechania przezwtaSciwe
Organy administra却,kt6re nie sa nastepstwem okoIicznoSci,Za kt6re Wykonawca ponosi

OdpowiedziaInoS6,
7)wystapienia op6Znienia w wydawaniu decyzji,ZeZWOle高uzgodniefi,itp.,do wydania kt6rych
Wね5ciwe organy sa zobowiazane na mocy przepISOW PraWa,jeZeli opoz川enie przekroczy okres,

PrZeWidziany w przepisach p「awa,W kt6rym ww.decyzje powinny zosta6wydane oraz nie sa

nastepstwemokolicznoSci,Zakt6reWykonawcaponosiodpowiedziaInoS6,
8)odmowY Wydania przez wtaSciwe organy decyzji,ZeZW01eh,uZgOdniefiitp.z przyczyn

niezawinionychprzezWykonawce,
9〉niemoin05ciwykonywania「ob6t z powodu braku dostepnosti do miejsc niezbednych doich

Wykonaniazprzyczynniezaw面OnyChprzezWykonawce,
10〉niemoZnoSciwykonywaniarob6t,gdyup「awnionyorganniedopuszczadowykonaniarob6tlub

nakazujawstrzymanierob6tzprzyczynniezawinionychprzezWykonawce.
4.Wprzedstawionychwust.3powγejprzypadkachwystapieniaop6ZniehlubwstrzymaniareaIiza項,StrOny
mogaustaliCnoweterminy「ealizacjirob6tirozliczeniakofroowego,Ztymiemaksymalnyokresprzesuniecia

te「minuzakohczeniar6wnybedzieokresowiprzerwy,POStOjulubokresowiniezbednemudowykonaniarob6t

nieprzewidzianychwprzedmiarzerob6t.
与.W przypadku koniecznoScizmiany terminu rea=za匂iumowy Wykonawca zobowiazanyjest wystapi6z
WnioskiemdoZamawiajacego.WniosekpowinienzawieraCszczeg6†oweuzasadnieniezmianyterminu.

6.Zmiana termin6w realizaqlumOWy mOZIiwajesttyikopowczesnleJSZym udokumentowa両u przedtuZenia

Okresuzabezpieczenianaletytegowykonaniaumowyiokresurekojmi.
7.ZmianapostanowiehumowywstosunkudotreSciofertyWykonawcyjestmo軸wapoprzezzmianesposobu

Wykonania przedmiotu umowy,Zmiane wynagrodzenia Wykonawcylub poprzez przedfuZenie terminu
Zako事千czeniarob6twp「zypadku:

閏国

W〇時WOD乙nNO
§w教町OKRZYSK陀

uniaEu「OPejska
Eu「op垂kjFundus之
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1〉

wyst尋pienia si†y wγZszej uniemo描wiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

POStanOWieniami
2)zmiantechnologicznych‑O=esakorzystnedlaZamawiajacegoispowodowanesawszczeg61noSci:
a)pQjawieniem siena rynku materia†6wlub urzadzefinowszejgenera郎POZWaiaj尋cych na

ZaOSZCZedzeniekoszt6w「ea=za画PrZedmiotu umowYiubkoszt6wekspIoata画Wγkonanego
P「Zedmiotuumowy,lubumoZliwiajaceuzyskanielepsz句jako5cirob6t;
b〉pojawieniesie nowszej technoIogiiwykonania zap「ojektowanych rob6t pozwaIajacej na

ZaOSZCZedzenie czasu reaIiza却inwesty印Iub koszt6w wγkonywanych prac,jak r6wnieZ

koszt6wekspIoat∂CjiwykonanegoprzedmiotuUmowy,

3)konieczno5ci zrea=zowania jakiejkoIwiek czeSci rob6t,Objetych przedmiotem umowy,PrZy

ZaStOSOWaniu odmiemych rozwiazah technicznychlub technoIogicznych,niZ wskazane w
dokumentadyprojektowej,aWynikajacychzestwierdzonychwadtejdokumentacj=ubzmianystanu
PraWnegOWOParCiu,Okt6「yjeprzygotowano,gdybyzastosowanieprzewidzianγChrozwiazangrozi†o

niewykonaniemlubwykonaniemnienaleZytymprzedmiotuumowy,
4)odbiegajacych w spos6bistotny od przyjetych w dokumentaQji projektowej warunk6w
geoIogicznych,geOteChnicznychlub hydroiogicznych,rOZPOZnania terenu w zakresie znalezisk
archeoIogicznych,WyStePOWania niewybuch6wiub niewypa†6w,kt6re moga skutkowaC w Swietie

dotychczasowychza†oZefiniewykonaniemlubnienaleZytymwykonaniemprzedmiotuumowy,

5)odbiegajapych w spos6bistotny od przyjetych w dokumentacjiprojektowej warunk6w terenu
budowy,WSZCZeg6lnoScinapotkanianiezinwentaryzowanyc旧ubb†ed両ezinwentaryzowanychsieci,

instaIacjiIubinnychobiekt6wbudowlanych,

6)koniecznoS6zreaIizowania przedmiotu umowyprzyzastosowaniuinnych rozwiazahtechnicznych
lubmateria†owychzewzgledunazmianyobowiazuj尋cegoprawa,
7)wYSt尋Pienia niebezpieczedstwa ko=zjiz planowanym=ub r6wnoIegle p「owadzonymiprzezinne
POdmiotyinwestycjamiwzak「esieniezbednymdounikniecialubusunieciatγChko匝ii,
8)zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przed†oZenia w terminach

Okre引onychwUmowiedokument6wpotwie「dzajacychdoSwiadczenieodpowiadajacewskazanemuw
Oferciewzakresiek「yteriumocenyofert.

8.」eielizmiana,Okt6rejmowawust.2‑7powryやjwγmagaZmianydokumenta坤PrOjektowejlubSTWiORB,
StrOnainig巾jaca zmiane p「zedstawia projekt zamienny(zatwierdzony przez organ architektoniczno二

budowlanyjeieliwymagaja tego przepisy prawa budowlanego)zawieraj皐cy opis proponowanych zmianl
niezbedne rysunki.Projekt takivymaga akcepta画nadzoru autorskiegoizatwierdzenia do realizacjiprzez

ZamawiaJaCegO.
9.WszeikiezmianyumowyvvymagaJ亀uPrZedniej pisemnejakcepta郎StrOn PrZeZumOCOWanyCh dotego
PrZedstawicieIiobu stronijeieIidotycz尋oneistotnγCh zmian umowymusza by6sporzadzonewformie
Pisemnegoaneksu,pOdrygoremniewa主noSci.
10.NiestanowIaistotne」Zmianyumowy:

1)zmianydanych zwiazanych zobs†ugaadministracyjno‑Organizacyjnaumovy〈np.zmiana numeru

rachunkubankowego),
2)zmianydanychteleadresowych,Zmianyos6breprezentuj尋cychstrony,

3)zmianydanychrejestrowych,
4)zmianykluczowegopersoneluzamawiajacegoorazpersoneiuwykonawcy,
5)zmianyharmonogramurzeczowo‑finansowegoreaIiza郎PrZedmiotuumowy.

11.Zmianyumowymogaby6dokonaner6wnieZwprzypadkuzaistnienieokolicznoSciwskazanychwart.144
ust.1pkt2‑6ustawyPzp.

POS丁ANOWIENIAKONCOWE

§19
1.Wsprawach nieu「eguiowanychniniejszaumowastosujesieprzepisyKodeksucyw冊ego,uStaWyZdnia7
iipca1994r.PrawoBudowianeiustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozam6wieripub=cznγCh.
2.WszeIkieist°tne Zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy

PisemnegoaneksupodrygoremniewaZnoSci.
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3.WszeIkie spory mogape wynikaC w zwiazku z reaIizacja niniejszej umovy beda rozstrzygane przez sad
W†a;ciwYdiasiedzibyZamawiajるCegO.

4.Strony zobowiazuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kaZdorazowej zmianie adresu
WSkazanegowUmowie.DoreczeniepodadreswskazanyprzezStrone,WPrZYPadkuodes†aniazwrotnegoprzez

POCZtePrZeSytkiW Sねnejna podanyadresuwaZasiezaskutecznezupfywemsi6dmegodnia,liczac°ddnia

nastepujacegopodniuwYS†ania,jeね=przesytkaniezosta†apodjetaprzezad「esata,bezwzgledunaprzyczyne

niepodjecia.

Adresvdodoreczeri:
Wykonawcy:PRO乱SPORT BUDOWNICTWO SP6tKAZO.O.,ul.Ofiar Katynia15,lok.25,35‑209

Rzesz6w
Zamawiaj cego:Stowarzyszenie na RzeczRozwoju Eduka却W Bebelnie
SZKOLE

〃NASZE DZIECiWNASZEJ

zsiedziba BebeInoWieS85,29‑100W†oszczowa

5.Umoweniniejszasporz如ZOnOW3jednobrzmiacychegzempiarzach,dwaegzempiarzedlaZamawiajacegoi

jedendlaWykonawcy.
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