Umowa
O roboty budowlane

Zawarta w dniu

2004 r. w Poznaniu pomiedzy:

Powiatem Poznanskim z siedziba w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 w imieniu, którego
dziala Zarzad reprezentowany przez:
Pana Jana Grabkowskiego - Staroste
Pana Marka Wozniaka Wicestaroste
zwanym w dalszej czesci umowy Inwestorem
a:

-

zwanym dalej Wykonawca
Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Inwestora oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonymzgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póznozm.)
§1
Przedmiot umowy
l. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji budynków Zespolu Szkól im. Adama
Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2.
2. Inwestor oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
projekt
budowlany,
pozwolenie na budowe na wykonanie robót bedacych przedmiotem
. ..
.
nmlejSZej umowy.
3. Na przedmiot umowy skladaja sie:

.

.

Internat i stolówka
..

modernizacjasystemugrzewczego

..
..

modernizacja budowlana oraz instalacji c.wu.
modernizacja kotlowni

Budynek szkoly i sali gimnastycznej
.. modernizacjasystemu grzewczego

.. modernizacja budowlana oraz instalacji c.wu.
4. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty zgodnie z projektem budowlanym, wymogami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, pozwoleniu na budowe, zasadami wspólczesnej
wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
5. Szczególowy zakres robót przedstawiaja, stanowiace integralna czesc umowy:
l) dokumentacja projektowa,
2) oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4) zalaczony do siwz harmonogram rzeczowy,
5) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
6) pozwolenie na budowe,

l

--

6. Wykonawca zobowiazuje sie do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
dostarczenia po zakonczeniu robót dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane (tj. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pózno zm.).
§2
Terminy realizacji umowy
l. Strony ustalaja tenniny realizacji:
l )rozpoczecie realizacj i przedmiotu umowy w dniu 15.11.2004 roku;
2)zakonczenie przedmiotu umowy na dzien 31.08.2005 r.
2. Inwestor moze polecic Wykonmvcy podjecie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby
roboty zostaly wykonane w umówionym tenninie. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dzialaniami obciaza Wykonawce, chyba ze niezwlocznie udowodni, ze tennin wykonania robót
nie jest niczym zagrozony.
§3
Harmonogram robót
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty zgodnie z harmonogramem
stanowiacym zalacznik do niniejszej umowy.
§4
Wynagrodzenie

rzeczowym

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie okreslone kosztorysowo przez
Wykonawce w wysokosci:
zl brutto (slownie:
) w tym podatek VAT
§5
Waronki platnosci
l. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokolu odbioru
robót potwierdzony przez Strony zgodny z hannonogramem rzeczowym.
2. Strony dopuszczaja mozliwosc regulowania naleznosci czesciami pod warunkiem realizacji
prac zgodnie z wymienionym harmonogramem rzeczowym. Podstawe do wystawienia faktur
czesciowych stanowic bedzie zalaczony oryginal protokolu odbioru czesci robót potwierdzony
przez strony.
3.Platnosc zostanie dokonana na podstawie faktury w terminie 45 dni kalendarzowych od daty
doreczenia Inwestorowi faktury na rachunek bankowy
...
"
...
...
...
Wykona}vcy
Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku Inwestora.
W razie opóznienia platnosci Inwestor zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§6
Warunki I'ealizacji prac
l. Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce oraz przez nastepujacych
podwykonawców i w zakresie jak nizej:
a) Wykonawca...

. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. ..zakres

robót..

... .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. ..
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b). .. . . .. .. ... .. . . .. ... .. . '" .. .

..

.. ..zakres

robót.

.. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. ..

c) ... .. . .. . ...
.. .. . . .. ... ... .. . .. . ... .. .. zakres robót. .. .. . .. .. .. .. . ... ... . . . ... .. ...
3. Podwykonawcy zostali wskazani w zlozonej przez Wykonawce ofercie wraz ze wskazaniem
zakresu robót, które beda przez nich wykonywane.
4. Inwestor nie wyraza zgody na zawarcie przez wyzej wymienionych podwykonawców
umów z dalszymi podwykonawcami.
5. Wykonawca do chwili odbioru koncowego robót ponosi odpowiedzialnosc za szkody
wynikle na terenie budowy.
6. Wykonawca jest obowiazany zawrzec wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, przedstawiajac
do akceptacji warunki zawarcia tych umów Inwestorowi. Brak reakcji ze strony Inwestora w ciagu
3 dni roboczych od przedlozenia projektu umowy ubezpieczenia oznacza wyrazenie zgody na
wybór ubezpieczenia.
§7
Obowiazki stI'on.
1. Inwestor zobowiazany jest do:
1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego najpózniej w dniu
podpisania umowy,
2). przekazania
protokolarnie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
..
.
nmlejSZej

umowy,

3) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) odbioru przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca wykona przedmiot bez wad
i zalaczy dokumenty wymienione w § 12 ust. 2 niniejszej umowy i w terminie tam
okreslonym.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
2) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym przez
Inwestora, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od podpisania niniejszej umowy;
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci;
4) uzyskania pozwolenia na wejscie na teren budowy;
5) opracowania w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji ruchu (w
razie koniecznosci);
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) zape',A,'llieniaobslugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
robót;
10) natychmiastowego zawiadomienia Inwestora o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji;
11) pisemnego zawiadomienia Inwestora o zamiarze wykonania robót zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru;
12) przerwania robót na zadanie Inwestora oraz zabezpieczenia wykonania robót przed
ich zniszczeniem;
13) natychmiastowego przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidlowego wykonania robót zglaszanych do
odbioru;
3

--

14) pisemnego zgloszenia przedmiotu urnowy do odbioru koncowego na 7 dni przed
terminem okreslonym w § 2 ust l pkt. 2 niniejszej urnowy, tj. przed dniem 31.08.2005.
15) uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych
wad;
16) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;
17) realizowaniem robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym.
§8
Przedstawiciele stron
l. Inwestor powoluje inspektora nadzoru, którym jest
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r.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 prawidlowego oraz zgodnego z urnowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu urnowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ..........................
dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózno zm.).
4. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inwestorowi oraz wszystkim osobom przez
Niego upowaznionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dok'11mentacji
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 przedmiotu urnowy.
5. Biezacy nadzór nad realizacja przedmiotu urnowy ze strony Zamawiajacego bedzie
sprawowal KierO\,vnikZespolu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
,

"

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania urnowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot urnowy tj.
zl (slownie:
)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania urnowy zostanie wniesione w formach przewidzianych
w ustawie Prawo zamówien publicznych.
2. Ustala sie, ze 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja nalezytego wykonania
urnowy; pozostale 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
odpowiedzialnosci z rekojmi.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania urnowy zostanie zwolnione odpowiednio:
70 % wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni po wykonaniu calosci przedmiotu umo\-vy ,
30% wniesionego zabezpieczenia w cia"au14 dni po uplywie okresu rekojmi.
§ 10
Gwarancja i rekojmia
l. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu urnowy U7.vkonawclludzieli Imvestoro'wi
pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umovvy.
2. Okres gwarancji ustala sie dla:

l) wykonanych prac -

miesiecy od daty odbioru koncowego;
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2)

zastosowanych materialów i urzadzen zgodnie z gwarancjami producentów, która
Wykonawca zobowiazany jest dolaczyc do niniejszej urnowy.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Inwestor obowiazany jest zawiadomic
Wykonawce na pismie wyznaczajac odpowiedni tenllin na usuniecie wady.
4. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno byc stwierdzone protokolarnie.
5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Inwestor, obciazajac pelnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.
§11
Kary umowne
1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy, Strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacy sposób:
1) Wykonawca placi Inwestorowi kary umowne w wysokosci:
a) 0,2 % wartosci urnowy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu
urnowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia
faktycznego odbioru;
b) 0,2 % wartosci urnowy za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do dnia faktycznego odbioru;
2) Inwestor placi Wykonawcy kary umowne w wysokosci:
0,2 % wartosci urnowy za kazdy dzien zwloki w odbiorze przedmiotu umowy
jezeli nieodebranie przedmiotu urnowy nastapilo z przyczyn zawinionych przez
Imvestora.
3. Laczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczyc 20 % wynagrodzenia za przedmiot
urno,,!)' z wylaczeniem przypadku okreslonego w ust. 4.
4. Jezeli wartosc szkody przewyzszy wartosc naleznych kar umownych, strony beda mogly
dochodzic od siebie naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§12
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot urnowy.
2. Razem z pisemnym zgloszeniem przedmiotu umo,,!)' do odbioru i w tern1inie okreslonym w
§ 7 ust. 2 pkt. 14 Wykonawca przekaze Inwestorowi:
1) oryginal dziennika budowy;
2) dokumentacje powykonawcza;
3) atesty na prefabrykaty, materialy i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan, a w szczególnosci protokoly odbioru robót
branzowych objetych zamówieniem;
5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowiazujacymi polskimi noTITIami;
6) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
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§13
Odstapienie od umowy
Inwestorowi i Wykonawcy przysluguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach
okreslonych w kodeksie cywilnym; nadto Inwestorowi przysluguje prawo odstapienia od
umowy w przypadku jezeli Wykonawca nie ubezpieczy przedmiotu umowy i nie przedlozy
Inwestorowi umowy ubezpieczenia w dniu podpisania umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w mm ejszej 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 Inwestora.
5. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach 3 egzemplarze dla Inwestora, jednym dla
Wykonawcy.
6.. Wszelkie
zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza byc dokonane w formie
.
pisemnej.

Inwestor

Wykonawca
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