
Umowa o roboty budowlane

zawartaw Poznaniuw dniu , 2005L, pomiedzy:
Powiatem Poznanskim z siedziba w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, NIP 781-16-19-671
reprezentowanym przez Zarzad, w imieniuktórego dzialaja:
l. Jan Grabkowski - Starosta Poznanski,
2. Tomasz Lubinski - CzlonekZarzadu
zwanymw dalszej czesci umowy"Zamawiajacym"
a
Przedsiebiorca ,...........
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zwanym w dalszej czesci umowy" Wykonawca"

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
(Dz. U. Nr 19,poz. 177, zpózn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

l. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca prZ)jmujedo realizacjiroboty budowlanepolegajacena:
wykonaniu ID Etapu SzkolySredniejw Swarzedzuos. Mielzynskiego5a.

2. W ramach przedmiotuumoV\'Y,miesci sie V\'Ykonanie:
a) "pod klucz" sali sportowej z zapleczemSzkoly Sredniejw Swarzedzu w branzach:

. budowlanej,

. instalacjiwodno-kanalizacyjnej,

. instalacjicentralnegoogrzewania,

. instalacjielektrycznej,

. wentylacjimechanicznej
b) przylaczy kanalizacji deszczowej,
c) przylaczy kanalizacji sanitarnej,
d) boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu,

3. Wykonawca zobowiazuje sie przedmiot um°V\'Y,wykonac zgodnie ze wspólczesna wiedza
techniczna, obowiazujacymiw tym zakresie przepisami, a w szczególnosciustawa z dnia 7 lipca
1994 L - Prawo budowlane (t. j. z 2003 r. Dz. D. Nr 207, poz. 2016 z póznozm.) oraz ustawa z dnia
15 grudnia 2000 L - o samorzadachzawodowycharchitektów,inzynierówbudownictwaoraz
urbanistów (Dz.D. Nr 5, poz. 42), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowo-technicznej, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,w pozwoleniuna budowe, etyka zawodowa oraz postanowieniami
umoV\'Y.

4. Szczególowyzakres robót przedstawiaja, stanowiaceintegralnaczesc umoV\Y:
a) dokumentacjaprojektowa,
b) oferta,
c) kosztorys ofertov\y,
d) harmonogramrzeczowo-finansowy
e) specyfikacja istotnych warunkówzamówienia.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do sporzadzenia dokumentacjipowykonawczej oraz dostarczenia po
zakonczeniu robót dokumentówwymaganychprzez ustawe z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. z 2003 L Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z póznozm.)



6. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
oraz pozwoleniena budowe

§2

Tenniny realizacji umowy

l. Strony ustalaja nastepujace terminy zwiazanez wykonaniemprzedmiotuumowy:
a) rozpoczecierobót w 2005 roku,
b) zakonczenierobót i zgloszenieprzez W:vkonawcegotowosci do odbioru koncowegonastapi w

terminie do 15 listopada 2005 roku.
2. Zamawiajacy nie ma obowiazku przedluzenia terminu wykonania robót, jezeli Wykonawca w

ciagu 14 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka zmiane terminu nie zawiadomi
Zamawiajacego.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robót, Wykonawcy nie przysluguje prawo do
odstapienia od wykonaniaprzedmiotuumowy.

4. Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podjecie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby
swiadczenie zostalo wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obciaza W:vkonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania
swiadczenianiejest niczymzagrozony.

§3

Harmonogram robót

l. Wykonawca dolaczy do umowy z chwila jej podpisania harmonogram rzeczowo-finansowyrobót
zawierajacy podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram zostanie dolaczony do niniejszej
umowy i stanowicbedziejej integralna czesc.

2. Wykonawca jest zobowiazany aktualizowac co 2 tygodnie harmonogram robót, o którym mowa
ust l umowy i przedstawiac go do akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia sytuacji
dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, strony musza poinfonnowac sie o ich
przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiazek zlozenia
uaktualnionego harmonogramu w ciagu 14 dni od powziecia infonnacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacejdotychczasowyharmonogram.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy moze
wstrzymac platnosc faktury Wykonawcy do czasu zlozeniauaktualnionegoharmonogramu.

4. Platnosci wynikajace z harmonogramu za poszczególne etapy robót beda stanowic 50 %
wynagrodzenia jakie W:vkonawca powinien otrzymac za kazdy z etapów w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. Pozostale 50% wynagrodzenia Wykonawca za kazdy z etapów otrzyma po
zakonczeniuprzedmiotuumowy.

§4

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzeniez tytulu wykonaniaprzedmiotu umowy w
wysokosci zl brutto (slownie zlotych:

) w tym podatek VAT 22 %.

§5

Warunki platnosci
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l. Rozliczenie etapów robót, o których mowa w § 3 z uwzglednieniem zasadach platnosci,
okreslonych w § 3 ust 4 umowynastapi na podstawie faktur ich dotyczacych.Platnosci, o których
jest mowa w § 3 ust. 4 umowy beda regulowane w terminie do 45 dni kalendarzowychod daty
doreczenia faktury. W razie opóznienia platnosci Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

2. Rozliczeniekoncowe nastapi faktura koncowa w terminie do 21 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego (protokolemodbioru) przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzeniausterek, po ich
usunieciu potwierdzonymprotokolarnieprzez obie strony.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi zalaczony do faktury oryginal protokolu
odbioru robót potwierdzonyprzez Strony i harmonogramrzeczowo-:finansowy.

§6

Warunki realizacji prac

l. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

2. przedmiot umowy zostanie wykonany przez W:vkonawce oraz przez nastepujacych
podwykonawcówi w zakresiejak nizej:
a) Wykonawca zakres robót ,
b) Wykonawca zakres robót ,
c) Wykonawca zakres robót ........................................

3. Podwykonawcy zostali wskazani w zlozonej przez Wykonawce ofercie wraz ze wskazaniem
zakresu robót, które beda przez nich wykonywane.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie przez wyzej wymienionychpodwykonawcówumów
z dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca do chwili odbioru koncowego robót ponosi odpowiedzialnoscza szkody wynikle na
terenie budowy.

6. Wykonawca jest obowiazany zawrzec wszelkie stosowneumowy ubezpieczenia, przedstawiajac
do akceptacji warunki zawarcia tych umów Zamawiajacemu. Brak reakcji ze strony
Zamawiajacego w ciagu 3 dni roboczychoznacza wyrazeniezgody na wybór ubezpieczenia..

§7

Obowiazki stron

l. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
l) przekazania Wykonawcy l egzemplarza projektu technicznego najpózniej w dniu podpisania

umowy,
2) przekazania protokolarnie terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy,
3) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:
l) protokolarnego przejecia terenu budowy;
2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;
3) uzyskania pozwolenia na wejscie na teren budowy;
4) opracowania w porozumieniu ze Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu (w razie

koniecznosci);
5) uzyskania w Zarzadzie Dróg Miejskich pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy dla

wszystkich uzywanych przez Wykonawce samochodów, a takze uzyskanie wymaganych
pozwolen w przypadku koniecznosci zajecia pasa ulicy lub chodnika;

6) zorganizowania zaplecza budowy,
7) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów

ich zuzycia w okresie realizacji robót;
8) pelnego ubezpieczenia budowy;
9) zapewnienia obslugi geodeZ)jnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót;



10) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji;

11) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robót zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniemustalonymz inspektoremnadzoru;

12) przerwania robót na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczeniawykonania robót przed ich. .
znISZCZenIem;

13) natychmiastowego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidlowego wykonania robót zglaszanych do
odbioru;

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienieusuniecia stwierdzonychwad;

16) dbania o nalezyty porzadek na tereniebudowy.

§8

Przedstawiciele stron

1.Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru,którymjest " ' ".".".'.'.' ""'"

Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z póznozm.)

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia i
iloscia robót, które sa niezbedne do prawidlowegooraz zgodnego z umowa, projektem technicznym
i przepisamiprawa wykonania przedmiotuumowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowiebedzie kierownik budowy dzialajacy w
granicach umocowania okreslonegoprzepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z póznozm.).

4. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
Niego upowaznionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji
projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sa zwiazane z realizacja przedmiotuumowy.

5. Biezacy nadzór nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego bedzie sprawowal
.."'...' , .

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenienalezytegowykonaniaumowy w wysokosci ,.. zl,tj 5 %
wynagrodzenia, o którym mowa § 5 urno",')' za przedmiot umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust. 1 usta",'), Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pózno zm.).

2. Ustala sie, ze 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako g\'Varancja nalezytego wykonania umowy, a
pozostale 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie odpowiednio:. 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robót,
. 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10

Gwarancja i rekojmia

l. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
pisemnejgwarancjina wykonanyprzedmiotumowy.

2. Wykonawca udzieli g\'Varancjina wykonaneprzez siebieprace budowlanew okresie 5 lat.
3. Okres gwarancji ustala sie dla zastosowanych materialów i urzadzen zgodnie z g\varancjanu

producentów,która Wykonawca zobowiazanyjest dolaczycdo niniejszejumowy.
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A. o wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposób i termin
usuniecia wady.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych. Usuniecie wad
powinnobyc stwierdzoneprotokolarnie.

6. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajacy, obciazajac pelnymikosztami ich usuniecia Wykonawce.

§11

Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja zabezpieczenie w
formie kar umownych.

2. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:
a) 0,2 % wartosci umowy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia

wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jezeli zwloka powstala z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy ;

b) 0,2 % wartosci umowy za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na
wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru;

c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego;

3. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne w wysokosci:
a) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci

0,2 % za kazdy dzien zwloki;
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego, za wjjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy
Prawo zamówien publicznych.

4. Laczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczyc 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z
wylaczeniem przypadku okreslonego w ust. 5.

5. Jezeli wartosc szkody przewyzszy wartosc naleznych kar umownych, strony beda mogly dochodzic
od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12

Odbiór robót

1. Przedmiotemodbioru koncowegojest przedmiotumowy.
2. Razem z wnioskiemo dokonaniuodbioru koncowegorobót Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) oryginal dziennikabudowy,
b) dokumentacjepowykonawcza,
c) atesty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia;
d) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,

sprawdzen i badan, a w szczególnosci protokoly odbioru robót branzowych objetych
zamówieniem;

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi
normamI;

f) geodezxjnainwentaryzacjepowykonawcza;
g) rozliczenia pelnej kwoty, która Wykonawca uwaza za nalezna mu w ramach umowy ze

stosownymuzasadnieniem,
3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen co do

kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy date odbiorukoncowegorobót.
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.4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownegozlozeniaprzez Wykonawce wniosku o dokonanieodbiorukoncowego.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robót i sporzadzi protokól z przxjecia robót w terminie 14
dni kalendarzowychod spehrieniawymagan okreslonychw ust. 3.

§13

Odstapienie od umowy

l. Zamawiajacemu przyslugujeprawo do odstapieniaod umowygdy:
a) ~vkonawca z nieuzasadnionychprzyczyn nie rozpoczal robót w ciagu 30 dni kalendarzowychod

podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego zlozonego na
pismie;

b) Wykonawca z nieuzasadnionychprzyczyn przerwal realizacje prac i przerwa ta trwa dluzej niz 30
dni pomimowezwaniawystosmwnego przez Zamawiajacego zlozonegona pismie.

2. Wykonawcy przyslugujeprawo odstapieniaod umowyjezeli Zamawiajacy:
a) nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktur po uplywie 30 dni kalendarzowych od terminu

zaplaty, pomimowezwaniawystosowanegoprzez Wykonawce zlozonegona pismie;
b) odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,odbioru robót lub

odmawia podpisania protokólu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce
zlozonego na pismie.

3. Odstapienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinnonastapic w formie pisenmej i powinno
zawierac uzasadnieniepod rygoremniewaznoscitakiegooswiadczenia.

4. Strona, z której winy zostalo dokonane odstapienieod umowy poniesie koszty wynikle z odstapienia
od umowy.

§ 14

Postanowienia koncowe

l. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza byc dokonane w formie pisenmej.
2. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja sie przekazac sprawy do sadu miejscowo
wlasciwego dla Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

,
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