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Informacja o stronach, na których znajdują się zmiany dokonane w niniejszym dokumencie:
4.
5.
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PROJEKT
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- BUDOWLANYCH
Nr ……………. / 2018
zawarta w dniu ……………... 2018 r. w Sopocie pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYLESIE” z siedzibą w Sopocie, ul. 23 Marca 77C,
820 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 60933
zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu Piotra Kurdziela
2. Z-cę Prezesa Zarządu Barbarę Lechman

przez

81Sąd

a
…………………………………………………………………………………...
zwanym dalej w treści Umowy "Wykonawcą ”
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………….
Działającym na podstawie: ...............................................................................................
i dalej łącznie zwanymi „Stronami”
w rezultacie dokonania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie” wyboru Wykonawcy, po
przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie robót
„Głębokiej termomodernizacji dziewięciu budynków wielorodzinnych w Sopocie przy ul. 23
Marca 77D, 78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D - Etap I” Strony zawierają Umowę następującej
treści:
§1 Przedmiot umowy
A. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Głęboka termomodernizacja 9
budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” zlokalizowanych przy ul. 23
Marca 77D, 78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D w Sopocie. Etap I ”, dofinansowanego z
krajowych środków publicznych i środków Unii Europejskiej oraz dodatkowych robót
finansowanych w całości ze środków własnych Zamawiającego. Przedmiot zamówienia
obejmuje niżej wymieniony zakres rzeczowy robót:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie ETICS z likwidacją mostków termicznych
poprzez wycięcie istniejących balkonów, zabezpieczenie drzwi balkonowych od zewnątrz i
wywozem oraz utylizacją gruzu z balkonów, zgodnie z zatwierdzonymi dla 9 budynków odrębnie
projektami budowlanymi „Przebudowy balkonów i docieplenia ścian zewnętrznych wraz z
projektem kolorystyki elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego” i wydanymi do tych
projektów pozwoleniami na budowę". Zał nr 1
( szacunkowa, całkowita powierzchnia elewacji jednego budynku - 2760 m2).
2. Wymianę okien w piwnicach 13 szt / budynek.
3. Docieplenie stropodachów (szacunkowa powierzchnia w jednym budynku - 370 m²).
4. Docieplenie stropów piwnic (szacunkowa powierzchnia 360 m² w jednym budynku) po
wcześniejszym wykonaniu robót remontowych branży sanitarnej w piwnicach.
5. Docieplenie dachów nadbudówek byłej maszynowni dźwigów osobowych (szacunkowa
powierzchnia 24 m² w jednym budynku).
6. Modernizację instalacji C.O. na którą składa się wymiana:
a) Instalacji centralnego ogrzewania z jednorurowej na dwururową w 5-ciu budynkach przy ul. 23
Marca 77D, 79, 91, 91A, 91B w Sopocie. Wykonanie na podstawie powtarzalnego projektu
budowlanego – wykonawczego pt. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku
przy ul. 23 Marca 91 w Sopocie” opracowanego przez Biuro Projektów „Projmed” XI 2012r. Zał
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nr 4
b) Istniejącej instalacji centralnego ogrzewania dwururowej w 4-ch budynkach przy ul. 23 Marca 78,
84, 91C, 91D w Sopocie. Wykonanie w analogiczny sposób jak w punkcie powyżej dotyczącym
5-ciu budynków i zgodne z istniejącymi trasami orurowania.
7. Wymianę całej, budynkowej instalacji C.W.U. oraz Z.W.:
Uwaga! (wymiana instalacji Z.W. odbywa się ze środków własnych Zamawiającego w ramach
odrębnego zamówienia).
7.1. Wymianę poziomów instalacji Z.W, C.W.U. i cyrkulacji na podstawie:
powtarzalnego dla 9 budynków „Projektu budowlanego modernizacji instalacji ciepłej i zimnej
wody w budynku” opracowanego przez Pracownię Projektową DOC-PROJEKT z V 2013r. Zał
nr 5
7.2. Wykonanie wymiany pionów instalacji C.W.U., cyrkulacji i Z.W. w obecnych szachtach.
8. Wymianę źródeł światła w klatkach schodowych i korytarzach na energooszczędne LED z
wykorzystaniem istniejących opraw. 320 szt opraw.
B. W zakresie robót, które należy wykonać w każdym z budynków, należy uwzględnić wszystkie
roboty zgodnie załączonymi projektami i przedmiarami robót:
1. "Inwentaryzacją osobno dla każdego z 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sopocie"
G-k IX 2015r. Zał nr 2
2. przedmiarem powtarzalnym - "Remont elewacji wraz z demontażem istniejących balkonów,
ocieplenie stropodachu i stropów piwnic". Zał nr 3
3. Kosztorysem inwestorskim - przedmiarem robót dot. modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody
w przykładowym budynku mieszkalnym 23 Marca 91" I 2018r.Zał nr 6
4. Zakresem prac i przedmiarem - "Modernizacja jedno i dwururowej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 23 Marca 91" Zał nr 7.
5. Inwentaryzacją opraw oświetleniowych do modernizacji. Zał nr 8
6. "Inwentaryzacją powierzchni pomieszczeń budynku mieszkalnego przy ul. 23 Marca ...", Biuro
Projektów Budowlanych i Usług Inwestycyjnych S.A. Gdynia 2002 r.,Zał nr 9
Dokumentacja przywołana w punktach "A" i "B" stanowi załączniki do umowy i jej integralną część.
C. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych
odpowiadających wymogom technicznym i parametrom określonym w IWZ.
Ad. A.1.
Zastosować system ociepleniowy ETICS/ system producenta chemii: .................... (10 cm
styropian grafitowy EPS 070) z tynkiem nanoporowym, samoczyszczącym, barwionym w
masie: ..................................... Zaprojektowane jest uzyskanie współczynnika przewodzenia ciepła
λ=0,032 W/mK oraz współczynnika przenikania ciepła U≤ 0,2 W/(m2* K).
Ad. A.2.
Zamontować okna piwniczne (13 szt. - około 6,3 m²) producenta: .......................................
jednoramowe z profili pięciokomorowych PCV ze skrzydłami jedno lub dwudzielnymi, z
nawietrzakami posiadającymi funkcję uchylną i rozwieralną o współczynniku przenikania ciepła
U≤ 1,1 W/m²K i szybami dwukomorowymi o współczynniku przenikania ciepła szklenia U≤ 0,6
W/m²K.
Ad. A.3.
Ułożyć materiał izolacyjny, niepalny do łącznej grubości min. 20 cm,
o
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037W/mK dla uzyskania współczynnika przenikania
ciepła U≤ 0,18 W/(m2* K). Zostanie użyty materiał: ..............................................
Ad. A.4.
Zastosować zaprawę termoizolacyjną o całkowitej odporności ogniowej (klasa A1), o
współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,025 W/mK), na bazie wełny z lepiszczem cementowym
o grubości min. 8 cm, metodą natryskową, dla uzyskania współczynnika przenikania ciepła U≤
0,25 W/(m2* K. Zostanie użyty materiał/system: ................... .
Ad. A.5.
W podobny sposób jak opisano w punkcie Ad. A.3.
Ad A.6.
Wykonać instalację C.O. z rur i złączek z niskowęglowej stali cienkościennej, wysokiej jakości,
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pokrytej
warstwą
cynku
z
izolacją
cieplną.
Zostanie
użyty
system:.................................................................................... .
Izolacja rur na poziomie piwnic o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK.
Ad. A.7.
W zakresie wymiany instalacji C.W.U. oraz Z.W. wykonać:
 Instalację poziomów Z.W. z rur PP zgrzewanych o złączach gwintowanych mosiężnych. Zostanie
użyty materiał/system: .............................................................................. . (Poprzedzający zakres
robót finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego)
 Poziomy C.W.U. wykonać w systemie: ........................................................ .
 Instalację
pionów
wykonać
w
systemie
rur
zagniatanych
typu: .............................................................. z uwzględnieniem montażu nowych wodomierzy
radiowych ZW i CW (dostarczonych przez Zamawiającego).
 Na podejściach C.W.U. i cyrkulacji zamontować zawory odcinające kulowe PN 30 i regulacyjne –
termostatyczne
typu:
...........................
.
Zostanie
użyty
system:.................................................................................................. Izolacja poziomów cw w
piwnicach i pionów w szachtach o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK.
Ad. A.8.
Wykonać montaż nowych źródeł LED z wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych.
Podstawowe parametry do osiągnięcia: T8 LED SMD 9W, 220-240V, 50/60Hz, 25000 godz.,
15000 załączeń, 3000-4000K, 1080 lm. 2 żródła światła LED w jednej oprawie.
D. Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z dokumentacją techniczną dotyczącą Przedmiotu Umowy, z placem budowy i
budynkami na których mają być wykonywane roboty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.
2. Zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia w sposób opisany w §1. punkt A1 do
A8 w zakresie rzeczowym ujmując wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające z podanych powyżej dokumentów, jak również inne, które według oceny Wykonawcy
są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
3. Zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac j.w. zgodnie z otrzymaną dokumentacją
techniczną, projektami, przedmiarami wskazanymi w treści Umowy i dołączonymi do niej
załącznikami, w tym ,,Istotnymi Warunkami Zamówienia” zwanymi dalej "IWZ, złożoną ofertą,
warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego i technicznych, z normami,
aprobatami technicznymi, atestami, zaleceniami producentów materiałów, zasadami rzetelnej
wiedzy technicznej i dobrymi zwyczajami, z troską o mienie Zamawiającego i mieszkańców.
4. Jego istotnym obowiązkiem będzie taki dobór materiałów i zachowanie takiej staranności
wykonania prac, żeby uzyskać wskaźniki ilościowe i efektywnościowe określone w umowie
Zamawiającego o dofinansowanie z NFOŚiGW i w §2 lit.C. niniejszej umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za utratę dofinansowania, jeśli
będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w jego
realizacji.
6. Zobowiązuje stosować się do uwag i zaleceń Zamawiającego dotyczących oddziaływania
prowadzonych prac na bezpieczeństwo i spokój zamieszkujących budynki ludzi, o ile nie będą one
stanowiły przeszkody dla poprawnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
7. Zakres Przedmiotu Umowy może być przez Strony zmieniony wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu tego i zaaprobowaniu przez Strony Umowy w formie aneksu do Umowy
określającego zakres zmian, robót i wynagrodzenie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 2 Terminy realizacji
1. Szczegółowy Harmonogram Robót stanowiący załącznik nr 9 do Umowy opracowany w
uzgodnieniu z Zamawiającym określa poszczególne etapy inwestycji, kolejność czynności i terminy
ich wykonania.
2. Roboty będące Przedmiotem Umowy zostaną zakończone w terminach:
a) Do 20.09.w 2018 r – co najmniej 4 budynki spośród 9 zlokalizowanych przy ul: 23 Marca 77D,
78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D w następujących terminach:.
Strona 4

Oznaczenie
budynku

Budynek
oznaczony
nr 91A
Budynek
oznaczony
nr 78

Inne dwa
budynki
spośród
pozostałych
budynków

Identyfikacja
Określenie
terminów w
dostępności budynku
zakresie robót
w zakresie robót
opisanych w §1,
opisanych w §1, lit. A,
lit. A, pkt. 1 do
pkt. 1 do 8 niniejszej
8 niniejszej
umowy.
umowy.
Dostępny „od zaraz”
Jak najszybciej,
ale nie później
niż do 20
września 2018 r.
Na pewno dostępny
Jak najszybciej,
od 15 września
ale nie później
2018 r.,
niż do 30
prawdopodobnie
listopada
będzie dostępny od 01 2018 r.
sierpnia 2018 r.
Na pewno dostępne od Jak najszybciej,
15 września 2018 r.
ale nie później
niż do 30
listopada
2018 r.

Określenie
dostępności
budynku w
zakresie
pozostałych
robót
Dostępny
„od zaraz”
Dostępny
„od zaraz”

Dostępny
„od zaraz”

Identyfikacja
terminów w
zakresie
pozostałych robót
Jak najszybciej,
ale nie później niż
do 20 września
2018 r.
Jak najszybciej,
ale nie później niż
do 20 września
2018 r.
Jak najszybciej,
ale nie później niż
do 20 września
2018 r.

b) Do 20.09.2019 – pozostałe spośród budynków zlokalizowanych przy ul: 23 Marca
77D, 78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D, tj. budynki, w których roboty nie zostały
wykonane w terminieterminach, o którym których mowa w pkt. 1 powyżej.

3.
4.

Z tym, że w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji którejś z powyższych części niniejszego
zamówienia, Wykonawca jest obowiązany do wykonania całości niniejszego zamówienia nie
później niż do późniejszego z podanych powyżej terminów.
Szczegółowy Harmonogram Robót, o którym mowa w ust. 1, musi uwzględniać wszystkie
niezbędne roboty/prace do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi środkami i z własnych materiałów.
§ 3 Wynagrodzenie

1.

2.
3.

Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie ……………………………,00 zł brutto (słownie: …….. …………………… zł).
Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy
między innymi następujące koszty: robocizny, zakupionych materiałów, narzędzi, robót
przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku
i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy, ubezpieczenia budowy,
usuwania wszelkich napotkanych kolizji, wykonania wszelkich prób, obliczeń, badań i odbiorów,
oraz innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy takich jak usunięcia i
utylizacji odpadów, uzgodnień i opłat związanych z budową. Niedoszacowanie, pominięcie oraz
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Załącznikiem nr 13 do umowy jest zestawienie wartości kwot ryczałtowych za wykonanie
odrębnie każdej z części składowych rzeczowego zakresu robót o którym mowa w §1.A. niniejszej
umowy.
Powyższa wartość ryczałtowa robót, jak i ceny jednostkowe są, cenami brutto i zawierają podatek
VAT w stawce 8%. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy
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4.

a.
b.
c.
d.
e.
5.

6.

7.

8.

wysokość podatku od towarów i usług od wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona na dzień
wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Ewentualne roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o
średnie wartości aktualne na czas wykonywania robót publikowane przez kwartalnik
SEKOCENBUD dla robót ogólnobudowlanych - inwestycyjnych dla pozostałych miejscowości
województwa pomorskiego, uwzględniający:
robocizna podstawowa ( zł )
koszty ogólne R+S ( % )
zysk ( % )
ceny materiałów i pracy sprzętu wg faktur zakupu,
nakład robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR ), a dla robót
specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego o konieczności
wykonania robót, o których mowa w ust. 3 i uzyskać jego pisemną zgodę na ich zakres i
przeprowadzenie. Przystępując do wykonania tych prac bez uzgodnienia z Zamawiającym,
Wykonawca czyni to na własne ryzyko i koszt, a w razie wyrządzenia szkody Zamawiającemu,
zobowiązany będzie do jej pokrycia w całości.
Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmianie jedynie wówczas, gdy wystąpi
konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, których Wykonawca mimo
dołożenia należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili przystąpienia do wykonania
Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w
ust. 1 powyżej.
Dopuszcza się rozliczenie robót fakturami częściowymi VAT wystawionymi przez Wykonawcę
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowych.
Przyjmuje się, że może być maksymalnie jedna faktura częściowa przy rozliczaniu robót w danym
budynku, po osiągnięciu około 50% zaawansowania prac w danym budynku.
Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi 9 fakturami VAT,
wystawionymi na podstawie zatwierdzonych protokołów końcowych odbioru robót, odrębnie dla
każdego z 9 budynków mieszkalnych. Budynek jest gotowy do odbioru końcowego z chwilą
kompletnego wykonania w nim wszystkich zaplanowanych robót. Protokoły muszą być
zatwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz podpisane przez
Strony.
§ 4 Warunki płatności

1.

2.
3.
4.

Faktury będą płatne do 21 dni od daty wpływu faktury, wraz z kopią podpisanego przez Strony
protokołu
końcowego,
do
Zamawiającego
na
rachunek
Wykonawcy
nr:
……………………………………………. Do każdej faktury końcowej Wykonawca dołączy
pisemne oświadczenia zgłoszonych podwykonawców o całkowitym przez nich zafakturowaniu i
rozliczeniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że jego numer NIP
jest następujący : ………………………………………….
Termin płatności wynagrodzenia za prace objęte daną fakturą rozpoczyna swój bieg od chwili
złożenia prawidłowo wystawionej i udokumentowanej faktury w siedzibie Zamawiającego.
Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 5 Obowiązki Zamawiającego

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego,
c) dokonanie odbiorów robót częściowych, zanikających i odbioru końcowego,
d) zapewnienie nieodpłatnie źródeł wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do
efektywnego prowadzenia robót.
Strona 6

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.
3. Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dzienników
budowy.
4. Upoważniony przedstawicielem/ami Zamawiającego pełniącym/i funkcję Inspektora/ów Nadzoru
na budowie jest/są: ……………………...tel.: .................. adres email ......................
§ 6 Obowiązki Wykonawcy
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy oraz z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, sztuką budowlaną, protokołem przekazania
terenu budowy, zasadami bhp i p-poż.
2. Przejęcie placu budowy i frontów robót protokolarnie, zabezpieczenie terenu budowy oraz
rozpoczęcie realizacji robót w terminie do 7 dni od dnia przejęcia terenu budowy.
3. Urządzenie we własnym zakresie i na własny kosz zaplecza budowy i szatni z węzłem
sanitarnym.
4. Zainstalowanie na swój koszt przed rozpoczęciem robót, we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu, podłączenia oraz liczników poboru energii elektrycznej i wody. Kable, przewody,
rozdzielnice i stosowne zabezpieczenia do miejsc przyłączenia zapewnia Wykonawca na własny
koszt.
5. Wykonawca może zostać obciążony kosztami nieracjonalnej gospodarki mediami.
6. Uzgodnienie wprowadzonych wszelkich zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian
projektowych.
7. Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i uzyskanie
pisemnej akceptacji tych zmian pod rygorem nieważności.
8. Zapewnienie ochrony wszelkiego mienia znajdującego się na terenie i w obrębie budowy, w
szczególności pod względem przeciwpożarowym.
9. Prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z korzystaniem przez mieszkańców i służby
ratunkowe z dojść i dojazdów do budynku, utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad bhp na
terenie budowy, jak również uprzątnięcie miejsca wykonywania robót, przed zgłoszeniem do
odbioru.
10. Wykonawca zobowiązuje się do planowania i uzgadniania wyłączeń w sieci oraz realizacji
uciążliwych prac / etapowe wykonywanie robót instalacyjnych – pionami /. Przywrócenie
dostawy wody do mieszkań w ciągu 10 godzin od chwili jej odcięcia.
11. Uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ewentualne powierzenie wykonania
części robót objętych Umową innym wykonawcom. Za wszelkie działania i zaniechania innych
wykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne niezależne od braku winy w ich
wyborze.
12. Jeżeli w innych dokumentach nie postanowiono inaczej - materiały i urządzenia pochodzące z
rozbiórki są własnością Zamawiającego, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu po ich inwentaryzacji. Materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania,
nie przedstawiające żadnej wartości będą traktowane jako odpady, które Wykonawca z
uwzględnieniem przepisów prawa jest zobowiązany zutylizować lub przekazać do recyklingu na
własny koszt.
13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiałach,
wyrobach i urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie
odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.
14. Przedstawicielem/ami Wykonawcy pełniącym/i funkcję Kierownika budowy jest/są:
…………………......…...tel.: .................. adres email ...................... .
15. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego i nieodpłatnego udostępnienia rusztowań w trakcie
prac elewacyjnych ( w czasie pomiędzy usuwaniem istniejących balkonów a pokryciem całej
elewacji nową warstwą izolacyjną ) dla montażu kotew chemicznych w miejscu wyciętych
balkonów.
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16. Wykonawca musi przewidzieć: zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w trakcie robót
elewacyjnych (w czasie wycinania i po wycięciu balkonów) na zewnątrz budynków oraz w
mieszkaniach (blokada drzwi balkonowych od zewnątrz),
17. Każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia z innymi
Wykonawcami odpowiada solidarnie względem Zamawiającego za całkowitą realizację
Przedmiotu Umowy.
§ 7 Rękojmia za wady i gwarancja jakości
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub
uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru
końcowego obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas
usunięcia wad.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać
uprawnienie z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty
odbioru końcowego obiektu.
W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt
wszelkich ujawnionych wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w
ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia. W razie opóźnienia się Wykonawcy z usunięciem wad
Zamawiający może wykonać stosowne prace na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania
sądowego upoważnienia (art. 480 § 3 kodeksu cywilnego).
W takim przypadku Zamawiający może w szczególności powierzyć usunięcie tych wad i usterek
podmiotom trzecim bez upoważnienia sądu — na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,
stosownie do usterek obniżyć wynagrodzenie lub od Umowy odstąpić.
Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego
pisemnej reklamacji.
Wady zgłoszone w ramach rękojmi, powinny być usunięte w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. W
wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgodą Zamawiającego może ulec
wydłużeniu o czas technicznie uzasadniony do dokonania naprawy.
Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed końcem terminu gwarancji,
a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji.
Z zabezpieczeń umownych Zamawiający zaspokajać może roszczenia m.in. w zakresie kosztów
wykonania zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 3, jak również szkody powstałe na skutek
niewłaściwego wykonania Przedmiotu Umowy oraz kary umowne.
§ 8 Odbiory

1.

2.
3.

4.
a)

Strony ustalają, że dokonywać będą odbiory końcowe Przedmiotu Umowy i inne zgłoszone
zgodnie z umową odrębnie dla każdego z 9 budynków mieszkalnych oraz obowiązkowe odbiory
częściowe robót zanikających po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę daty
zakończenia robót Zamawiającemu. Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni. Odbiór
powinien trwać nie dłużej niż 2 dni.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone istotne wady, nie zakończone prace lub
brak istotnych dokumentów odbiorowych, Zamawiający może odstąpić od dokonania odbioru.
W przypadku odstąpienia od odbioru z powodów wskazanych w pkt. 2 Zamawiający odmówi
przyjęcia wykonanych robót do czasu usunięcia wad, dostarczenia brakującej dokumentacji bądź
dokończenia brakujących prac. Po usunięciu wad i usterek nastąpi ponowne zgłoszenie robót do
odbioru przez Wykonawcę.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest obowiązany dostarczyć:
dokumentację powykonawczą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa,
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b) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z Umową, zatwierdzoną i
skierowaną do realizacji dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i obowiązującymi
polskimi normami, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną;
c) inne dokumenty potwierdzające wykonanie i jakość wykonanych prac, listę wprowadzonych
zmian i uzgodnionych robót zamiennych, na które Zamawiający wyraził pisemną zgodę.
d) atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy –
Prawo Budowlane.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robót budowlanych, ewentualnie
innych usterek, Zamawiający stwierdza ten fakt w protokole odbioru, który tym samym staje się
„protokołem odbioru stwierdzającym usterki”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
usunąć wszystkie stwierdzone wady wykonanych robót, ewentualnie wszystkie inne stwierdzone
usterki w terminie do 7 dni roboczych lub w innym uzasadnionym i określonym przez
Zamawiającego terminie liczonym od dnia sporządzenia protokołu odbioru. W szczególnie
uzasadnionych sytuacjach termin usunięcia usterek może być przez Zamawiającego wydłużony
maksymalnie do 10 dni kalendarzowych. Protokół odbioru stwierdzający usterkę stanowi
jednocześnie wezwanie Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych usterek i wad.
6. W terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu na usunięcie wad lub usterek, strony
przystępują do odbioru stwierdzającego usunięcie wad lub usterek, potwierdzonego kolejnym
protokołem odbioru.
7. Po usunięciu wszystkich wad i usterek, albo w przypadku nie stwierdzenia usterek, sporządzany
jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
8. Zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu dopuszczalne jest jedynie po sporządzeniu
bezusterkowego protokołu odbioru tych robót podpisanego przez Strony.
9. Zamawiający będzie wymagał, aby na ww. fakturach w osobnych pozycjach były
wyszczególnione roboty, których koszty są dofinansowane z publicznych środków krajowych i
środków UE oraz roboty, których koszty w całości są finansowane przez Zamawiającego
(instalacja zimnej wody).
§ 9 Ubezpieczenie
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

W ramach realizowanego kontraktu, Zamawiający przygotuje i zawrze umowy ubezpieczenia
mienia od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) oraz odpowiedzialności cywilnej.
Umowy ubezpieczenia zawarte zostaną w minimalnym zakresie adekwatnym do wymagań
związanych z możliwością wystąpienia ryzyk występujących przedmiotowej umowie.
Suma ubezpieczenia w ryzyku CAR/EAR odpowiadać będzie 100% wartości przewidywanej jako
wartość kontraktu brutto z zastrzeżeniem wartości wynikających z dodatkowych warunków
ubezpieczenia. Suma gwarancyjna w ryzyku OC działalności wynosić będzie nie mniej niż 4 mln
zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wykonawca własnym staraniem i według własnej wiedzy może zawrzeć dodatkowe
ubezpieczenie w ramach klauzul DIL (difference in limit clause) /DIC (difference in cover
clause), jeżeli uzna, że zakres ubezpieczenia Inwestora może nie zabezpieczyć w pełni jego
interesów.
Umowy ubezpieczenia obejmą ochroną ubezpieczeniową wszystkich uczestników kontraktu, w
tym – Inwestora, wykonawców, zgłoszonych podwykonawców.
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na okres realizacji całości kontraktu licząc od momentu
przekazania placu budowy pierwszemu wykonawcy a zakończą się z chwilą podpisania protokołu
odbioru ostatecznego końcowemu wykonawcy, przy czym ochrona wynikająca z poszczególnych
klauzul może wydłużać ochronę ubezpieczeniową.
Stronie zawierającej umowę wykonawczą przysługuje prawo wnioskowania o rozszerzenie
minimalnego zakresu ubezpieczenia, zarówno ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk budowy
i montażu (CAR/EAR) jak i w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (CAR/EAR) oraz
odpowiedzialności cywilnej znajduje się w załączniku do umowy wykonawczej.
Zawarte umowy ubezpieczenia nie zwalniają wykonawcy z obowiązku posiadania innych umów
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ubezpieczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a w
szczególności do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych prawem.
10. W ramach zawartych umów ubezpieczeń obowiązują udziały własne i franszyzy redukcyjne i
integralne. Strony objęte umowami ubezpieczeń zobowiązują się do odrębnego pokrycia roszczeń
lub szkód, które będą stanowiły wartość poniżej uzgodnionych udziałów własnych lub franszyz.
11. Koszt zawartych umów ubezpieczeń poniesie Inwestor. Wykonawca zwróci
Inwestorowi składkę wynikającą z ochrony ubezpieczeniowej przypadającej na jego
część kontraktu, według następującego wzoru:
- ubezpieczenie mienia – suma ubezpieczenia wynikająca z par 1 umowy x stawka określona przez
ubezpieczyciela x każdy rok trwania umowy,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – proporcjonalnie do ilości wykonawców – łączna
składka / ilość wykonawców, w tym zgłoszonych podwykonawców.
Składka zostanie potrącona z pierwszych należności dla wykonawców.
12. Ubezpieczeni będą stosować się do postanowień umów ubezpieczeń, do których zawarcia
obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania bezpieczeństwa,
w tym wymogów ppoż i obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca
ubezpieczenie dostarczy pozostałym ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki
uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w polisie przez podwykonawców
obciążają Wykonawcę.
13. Ubezpieczeni udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia i
wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w przedmiocie
zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji umowy.
14. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu inwestycji, Zamawiający, Wykonawca, ubezpieczeni Podwykonawcy udzielą
sobie rozsądnej pomocy i będą współpracować przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy
proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez zbędnych zakłóceń.
15. W razie uchybienia przez jedną stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów ubezpieczenia,
o których mowa w niniejszym paragrafie, ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony z
tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należytego odszkodowania.
16. W ramach zawartej umowy ubezpieczenia CAR/EAR, Wykonawca będzie dochodził bezpośrednio
od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Uprawnionym do
odszkodowania będzie strona, która ponosi ryzyko naprawy uszkodzonego mienia.
17. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej strony, druga nie
może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem
bądź sprawcą szkody bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa dotyczy.
18. Otrzymane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odszkodowanie od ubezpieczyciela bądź
sprawcy szkody, zostanie przeznaczone wyłącznie na pokrycie skutków szkody i na przywrócenie
stanu sprzed szkody. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym
przypadku zgłoszenia szkody, o wartości przekraczającej 100 tyś PLN, ubezpieczycielowi z tytułu
zawartych umów.
19. W przypadku zajścia zdarzenia którego skutki nie zostały objęte przedmiotowymi umowami
ubezpieczenia, odpowiedzialność za ich następstwa obciążają bezpośrednio poszkodowanych. W
sytuacji odmowy pokrycia roszczenia w ramach odpowiedzialności cywilnej, sprawca
zobowiązany będzie do realizacji roszczenia na zasadach ogólnych.
20. Ubezpieczenie utrzymywane będzie na tym samym poziomie przez cały okres realizacji
Przedmiotu Umowy, a przypadku wystąpienia zdarzeń zmniejszających sumę ubezpieczenia
dokonane będzie odpowiednie doubezpieczenie.
21. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 10 Podwykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany korzystać przy wykonywaniu Umowy z należycie przeszkolonych
pracowników i podwykonawców i odpowiada za ich wszelkie działania/zaniechania w pełnym
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zakresie.
2. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych
podwykonawcy stosuje się przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega, iż
wniesie sprzeciw wobec wykonywania prac przez podwykonawcę na podstawie art. 6471
Kodeksu cywilnego w szczególności w przypadku zastrzeżeń co do osoby podwykonawcy, w
razie ryzyka po stronie Zamawiającego, iż będzie zmuszony zapłacić kwoty, przekraczające
ustalone wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy lub z roszczeń regresowych.
3. Wykonawca winien liczyć się z okolicznością, iż Zamawiający może wnosić sprzeciwy w
stosunku do zgłaszania podwykonawców i okoliczność ta nie będzie stanowić uzasadnienia braku
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne opóźnienie z wykonaniem robót.
4. W przypadku braku sprzeciwu przez Zamawiającego w stosunku do zgłoszenia podwykonawcy
zastosowanie w zakresie jego podwykonawstwa będą mieć poniższe postanowienia niniejszego
paragrafu.
5. Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca nie podlegający wykluczeniu stosownie do
postanowień „IWZ”, zdolny do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dokumentów wykazujących
spełnianie ww. wymagań (oświadczeń, referencji, itp.).
6. Umowa z podwykonawcą winna być zawarta na piśmie wg treści zaakceptowanej przez
Zamawiającego. Zmiany do umowy z podwykonawcą wymagają zgody Zamawiającego.
Egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą winien być przedłożony Zamawiającemu.
7. Umowa z podwykonawcą winna:
a) precyzyjnie określać zakres robót podwykonawcy,
b) określać wynagrodzenie podwykonawcy w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie
Wykonawcy za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót, jak również z terminem
płatności nie wcześniejszym niż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z
Umowy;
c) zastrzegać, iż odbiór przez Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawcę będzie dokonany
jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy lub pod warunkiem
zawieszającym odbioru tych robót przez Zamawiającego;
d) zastrzec obowiązek przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub
egzemplarza umowy Zamawiającemu.
8. W protokołach odbiorów robót zarówno częściowych, jeżeli takie zostaną sporządzone, jak i
końcowym Wykonawca winien określić zakres robót wykonanych przez podwykonawcę pod
rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności wobec podwykonawców oraz do
zapewnienia terminowej zapłaty należności przez podwykonawców wobec dalszych
podwykonawców.
10. Wykonawca obowiązany jest doręczyć Zamawiającemu każdorazowo wraz z własną fakturą
zestawienie należności podwykonawców wraz z odpisami ich umów, faktur i protokołami
odbiorów. W przypadku braku takiego zestawienia lub odpisów faktur Zamawiający może
wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy.
11. W razie braku przedstawienia wystarczających dowodów zapłaty lub w razie zgłoszenia uwag o
niezasadności bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający ma prawo wstrzymać
się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy.
12. W celu umożliwienia Zamawiającemu jednoczesnego zaspokojenia roszczeń podwykonawców o
wynagrodzenie, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę
wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed solidarną odpowiedzialnością
wynikającą z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego Wykonawca zastrzega dla Zamawiającego
prawo zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiedniej części lub w całości bezpośrednio na
rachunek podwykonawcy tytułem zaspokojenia należnego mu wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w
kwotach wynikających z umowy między Wykonawcą i podwykonawcą oraz wystawionej przez
niego faktury lub rachunku. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rachunek
podwykonawcy stanowić będzie zarazem zaspokojenie wierzytelności Wykonawcy w stosunku
do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe zastrzeżenie stanowi przekaz
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w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego, który bez zgody Zamawiającego nie może być
odwołany, z tym że Zamawiający nie ma obowiązku zadośćuczynienia przekazowi.
Bezpośrednie płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy będą obejmować tylko
należności główne bez odsetek.
13. Zastrzeżenie opisane w ust. 12 niniejszego paragrafu dokonane jest pod warunkiem
rozwiązującym, iż wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zaspokojone. W przypadku,
jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy zostało zaspokojone w części powyższe zastrzeżenie traci
moc w stosunku do tej części. Zastrzeżenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem
rozwiązującym odstąpienia od umowy z podwykonawcą lub umownego rozwiązania umowy
między Wykonawcą i podwykonawcą, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych
wierzytelności podwykonawcy, które mu przysługują pomimo rozwiązania umowy.
14. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część
wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek
podwykonawcy.
15. W przypadku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
związku z solidarną odpowiedzialnością na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego Strony
ustalają następujące zasady roszczeń regresowych. W przypadku dokonania zapłaty przez
Zamawiającego przysługuje mu zwrot całości zapłaconej kwoty od Wykonawcy chyba, że jej
zapłata nastąpiła z należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z ustępem 12 niniejszego
paragrafu. W przypadku dokonania zapłaty przez Wykonawcę (również w ramach przekazu
opisanego w ust 12 niniejszego paragrafu) nie przysługuje mu w żadnym przypadku roszczenie w
stosunku do Zamawiającego o zwrot zapłaconej kwoty w całości, ani w części. Wykonawca ma
obowiązek zagwarantować w ewentualnej umowie z podwykonawcą, iż w przypadku dokonania
przez niego zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy nie będzie mu przysługiwać w żadnym
przypadku roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zwrot zapłaconej kwoty w całości, ani w
części.
16. W przypadku dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy roszczenia regresowego, o
którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia z
roszczeniem Wykonawcy o wynagrodzenie nawet w sytuacji, gdy potrącane roszczenia nie są
jeszcze wymagalne.
17. W przypadku wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy
stosownie do postanowień niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują odsetki za
opóźnienie, ani odszkodowanie.
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie podwykonawcy jak za swoje własne.
19. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie udzieli zgody na przelew lub obciążenie wierzytelności
podwykonawcy o wynagrodzenie bez zgody Zamawiającego.
§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania i ukończenia umowy
1. Celem zagwarantowania wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy ustala
się zabezpieczenie pieniężne (kaucja) należytego wykonania Umowy, w tym z tytułu
odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie gwarancji jakości oraz rękojmi należytego ukończenia
przedmiotu Umowy oraz usunięcia przez niego wszystkich usterek, w łącznej wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy którą Wykonawca
zobowiązany jest wnieść na rachunek Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.
2. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zmienić zabezpieczenie należytego wykonania i
ukończenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zabezpieczenia pieniężnego
(kaucja) na gwarancję bankową.
3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być ważne, i
wykonalne, aż do należytego wykonania umowy, bezwarunkowe, nieodwołalne, przenoszalne,
płatne na pierwsze żądanie i obejmować swoim zakresem również odpowiedzialność za zapłatę
kar umownych.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania umowy przez Zamawiającego za należycie
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wykonaną.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało też w okresie rękojmi ( w
wysokości 30% wartości zabezpieczenia o którym mowa w ust.1. będzie obowiązywało w okresie
o 30 dni dłuższym od rękojmi.
6. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub wydłużenia
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W takiej sytuacji Wykonawca, jeżeli
przedłożył gwarancję bankową, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
przedłużonej o odpowiedni okres gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku gdy
Wykonawca nie przedłuży w/w zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo do niepodpisania
protokołu odbioru końcowego - do czasu uzupełnienia zabezpieczenia lub też ma prawo do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym i powierzenia jej
wykonania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku gdyby Wykonawca nie dotrzymał któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia
wymienionego w niniejszym paragrafie, w szczególności w celu zaspokojenia roszczeń w zakresie
kar umownych, odszkodowań, zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego w wyniku
niedotrzymania w/w zobowiązań przez Wykonawcę, łącznie z ustaloną karą umowną za
opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych lub dostaw, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy. Nie umniejsza to uprawnień Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy należności,
odszkodowania lub zwrotu przez Zamawiającego wydatków w jakikolwiek inny sposób.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży zabezpieczenia, zgodnie z zapisem powyżej,
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłużenia zabezpieczenia
lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania
uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia
z płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia Umowy
poprzez potrącenie i traktowanie uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w
pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłożonego zabezpieczenia w
innej uzgodnionej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas
jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Zatrzymane kwoty wynagrodzenia na warunkach
określonych w zdaniu poprzedzającym będzie równoznaczne z zawarciem pomiędzy Stronami
umowy kaucji. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki od
wstrzymanej płatności.
10. Wykonawca ma prawo do proporcjonalnego zwrotu lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego
kolejnych budynków z uwzględnieniem okresu gwarancji jakości rękojmi.
11. Zwrot zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w formie gotówki bez odsetek, jeżeli
zabezpieczenie zostałoby w tej formie wpłacone, zaś w przypadku innej formy Wykonawca może
wnieść zabezpieczenie o wartości zgodnej z Umową i stanem jej realizacji z jednoczesnym
obowiązkiem zwrotu zabezpieczenia uprzednio wniesionego po wniesieniu nowego zgodnego z
Umową.
§ 12 Odpowiedzialność Wykonawcy, Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu końcowego dla każdego z budynków
określonego Umową,
b) opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi dla każdego
z budynków w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za Przedmiot
Umowy, w którym wady lub usterki wystąpiły, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie tych wad, przy czym z tego tytułu kary umowne Zamawiający ma
prawo naliczać i egzekwować dla każdego zgłoszenia odrębnie,
c) za każde inne, niż określone w ust. 1 lit. a. i lit. b, nienależne wykonanie Umowy, a także w razie
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odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust. 1 za Przedmiot Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robot z innych przyczyn
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za Przedmiot
Umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego z winy Zamawiającego, w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za Przedmiot Umowy, za każdy dzień zwłoki,
licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien być zakończony.
3. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z rzeczywistych przyczyn jego dotyczących,
będzie on zobowiązany zwrócić na rzecz Wykonawcy wszystkie uzasadnione poniesione przez
niego koszty, powiększone o 0,5 % ich całkowitej wartości. Warunkiem zwrotu tych kosztów
będzie udokumentowanie przez Wykonawcę ich wysokości.
5. Termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od dnia powiadomienia Strony o naliczeniu i
przyczynie naliczenia tej kary.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższą naliczone kary umowne.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności z tytułu kar umownych lub z tytułu
odszkodowania, o którym mowa powyżej, z należnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia
określonego w Umowie.
§ 13 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany Umowy — pod rygorem nieważności — muszą być wprowadzone za zgodą Stron w
formie pisemnego aneksu, poprzedzonego pisemnym wnioskiem zawierającym wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne proponowanych zmian.
§ 14 Odstąpienie od umowy
1.
2.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
3.
4.
5.
a)
b)
c)

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 , Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w następujących okolicznościach:
Wykonawca, bez wystąpienia przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie wykonuje swoich
obowiązków zgodnie z przepisami prawa lub Umową, w tym wykonuje Przedmiotu Umowy w
sposób nienależyty, pomimo dwukrotnego wezwania go do zaprzestania naruszeń lub nie
rozpoczął robót pomimo dodatkowego wezwania,
Wykonawca przerwał wykonywanie robót , a przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych,
zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy albo podjęta zostanie
decyzja o likwidacji Wykonawcy,
w przypadku braku zapewnienia przez Wykonawcę zabezpieczeń wynikających z Umowy na
zasadach w niej przewidzianych,
braku ubezpieczeń, o których mowa w § 9 Umowy, lub ich aktualizacji na zasadach
przewidzianych w Umowie,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności
dotyczących Zamawiającego powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od Umowy obowiązują kary umowne przewidziane w Umowie.
W przypadku odstąpienia od Umowy:
Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace,
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/prac w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
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Zamawiającemu, na koszt tej Strony, której zachowanie spowodowało odstąpienie od Umowy,
d) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość przekazania do odbioru robót
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca,
e) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,
f) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty
wykonane - wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe
wykonanie Przedmiotu Umowy, jak też bez zwrotu kosztów zakupu urządzeń i materiałów
zamówionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy.
§ 15 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawa budowlane.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową podlegają rozpoznaniu przez
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności w formie aneksu, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie
kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia najpóźniej
w ostatnim dniu możliwym do odbioru przesyłki pocztowej pod warunkiem, że była przesłana lub
doręczona za dowodem doręczenia.
Adres do korespondencji:

Wykonawca :

Zamawiający : Spółdzielnia Mieszkaniowa „ PRZYLESIE”

6. Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron .
Załączniki:
Zał. nr 1. Zatwierdzone projekty budowlane „Przebudowy balkonów i docieplenia ścian
zewnętrznych wraz z projektem kolorystyki elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego” i
wydanymi do tych projektów pozwoleniami na budowę - OIKOS 2015r.
Zał. nr 2. Inwentaryzacja, osobno dla każdego z 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w
Sopocie wykonanej przez Romana Lewosiuka G-k IX 2015r.
Zał. nr 3. Przedmiar powtarzalny - "Remont elewacji wraz z demontażem istniejących balkonów,
ocieplenie stropodachu i stropów piwnic".
Zał. Nr 4. Powtarzalny projekt budowlany – wykonawczy pt. „Modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. 23 Marca 91 w Sopocie” opracowany przez Biuro Projektów
„Projmed” XI 2012r.
Zał. Nr 5. Powtarzalny dla 9 budynków „Projekt budowlany modernizacji instalacji ciepłej i zimnej
wody w przykładowym budynku mieszkalnym 23 Marca 91” opracowany przez Pracownię
Projektową DOC-PROJEKT z V 2013r.
Zał. Nr 6. Kosztorys inwestorski - przedmiar robót dot. modernizacji instalacji ciepłej i zimnej
wody w budynku mieszkalnym V 2013r.
Zał. nr 7. Zakres prac i przedmiar - "Modernizacja jedno i dwururowej instalacji centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"
Zał. Nr 8. Inwentaryzacja opraw oświetleniowych do modernizacji.
Zał. Nr 9. "Inwentaryzacja powierzchni pomieszczeń budynku mieszkalnego przy ul. 23 Marca
...", Biuro Projektów Budowlanych i Usług Inwestycyjnych S.A. Gdynia 2002 r.
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Zał. Nr 10. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Istotnych Warunkach Zamówienia "IWZ"
Zał. Nr 11. Oferta przetargowa Wykonawcy.
Zał. Nr 12. Szczegółowy Harmonogram Robót.
Zał. Nr 13. Zestawienie wartości kwot ryczałtowych za wykonanie odrębnie każdej z części
składowych rzeczowego zakresu robót
Zamawiający

Wykonawcy
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