Załqczniknr 2 do przetargu
PROJEKT UMOWY

UMOWANR

zawartaw dniu
. ... w Nowyrn Sączu pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową o,Beskid'' z siedzibq w Nowym Sączu, ul. B.A. Konstanty 12 A,
KRS 0000131560' NIP 734.000.90.50 reprezentowan
ą ptzez:
1. Prezesa Zarządu_
2. PełnomocnikaZarządu - .........
Zw anym daIej,,Zamawiającym'',

z

siedzibq

Reprezentowanąptzęz
Zw anym dalej,,Wykonawcąo''
W ręzultacie dokonania przez Zatnawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa
następującejtreści:
Przedmiot umowv
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, które polega
na remoncie otwartych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Konstanty 14
i Konstanty27 w Nowym Sęczu.
W zakresprac wchodząmiędzyinnymi następujące
czynności:

a) Zerwanie starego lastrika z podestów i schodów,
b) Przygotowanie podłożai ułożeniepłl,tekgranitowych, płomieniowanych,
c) Demontaz starych balustrad klatki schodowej, wykonanie i montażznowych,
d) Malowanie ścianklatki schodowej orazczęścielewacji wrazzpracami prrygotowawcrymi,
e) Remont spodów biegów schodowych siatka klej tynk silikonowy,
w zakresie jak w przedmiarze robót zał' w 3
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1. Wykonawca potwierdza, że uzyskane od Zarnawiającego informacje, jak również, przeprowadzone
pTzez Wykonawcę oględziny przedmiotowej nieruchomości całkowicie wystarczają do
przeprowadzenta robot zgodnie z załoŻeniami Zarnawiającego i obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego.
2. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane ptzez osoby posiadające
wymagane uprawnienia budowlane.
J.
Wykonawca oświadcza,ze posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenięi dysponuje stosownąbazq do
wykonania przedmiotu umowy.
4 . Wykonawca oświadcza,ze ptzedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności,wysokiej jakości ui5Ąych materiałów i
obowi qzujęcymi norm ami bt atuovvymi oruz pt zepisami prawa.
5 . Integralną czę ściąumowy j est oferta Wykonawc y wr az z załącznikami.

obowiązki Stron
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1. Do obowiązkow Zamawiającego na|eŻy:
a) przekazanie terenu, na którym będ4 prowadzone prace
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przęz cały czas realizacji przedmiotu umowy określonegow $ 1
umowy,
c) Zamawtający nie ponosi odpowiedzialności Za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
składowaniaoraz na terenie wykonywanych robót.
2.

Do obowipków Wykonawcy na|eiy:

a) przyjęcie od Zamawiającego terenu, na którym będąprowadzone prace'
b) ustanowienie kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialnośóza reaIizację przedmiotu umowy
w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
c) podjęcie niezbędnych środków słuiących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przęz osoby
nieuprawnione,
d) umozliwienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez ZamawiĄącego lub
Wykonawcę,
e) ochrona mienia znajdującegosię na terenie budowy,
0 ptzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczególnościppoŻ.
w trakcie wykonywania robót,
g) stosowanie materiałów i urządzen posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniających sprawnośóeksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.
Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakcęptowanychptzez Zamawiającego materiałów, elementów
i urządzen muszą uzyskaó pisemną aprobatę Zamawiającego. Na kaŻde żądanie Zamawiającego
(inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiqzuje się okazać, w stosunku do wskazanych materiałów,
dane potwierdzające spełnieniewymagań o których mowa powyżej, zapewnienie wywozu iuĘ|izacji
odpadów 1grnzu we własnym zakresie i na własny koszt,
h) zapewnienie rea|izacji robót przęZ odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
uprawnienia pracowników oraz gwarantującychpoprawnośÓi właściwą
jakośćwykonanych robót'
zapewnienie
odpowiedniego
sprzętu,
materiałów
i
innych
urządzeń oraz wszelkich przedmiotów
D
niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy'
j) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
k) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakonczeniu robót, usunięcie z tęrenu
Zamawiającego wszelkich urządzen Ęmczasowego zap|ecza, odpadów i nieczystościwe własnym
zakresie i na własny koszt t tyzyko, oraz przekazanie całego teręnu czystego i nadającego się do
użytkowania'
l) przygotowanieprzedmiotu umowy do odbioru,
m) niezwłoazneusunięcie stwierdzonychprzezZamawiĄącego wad przedmiotu rrmowy'

Termin realŁacji Umowy
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Wykonawca
wykonaprzedmiotumowy'określony
w $ 1 umowyw terminie
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l. Zamawiający powołuje osobę odpowiedzia\nązarea|izację zamówienia w osobię:
/imię i nazwisko/

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela posiadającego wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia
w zakresie podejmowania decyĄi zwiqzanychzrealtzacjąniniejszej umowy w osobie
/imięi nazwisko/

Realizacja
1'
f.

3'

4.
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Wykonawcazobowiązuje się wykonaÓ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzytządowanie, potencjał ludzki oraz matętiały wymagane do
zbadantana ŻądanieZamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie
budowy.
Jeie|i w trakcie wykonywania robót zaistnieje koniecznośó wykonania prac dodatkowych
v'yktaczających poza zakres umowy' rozszerzenie umowy moze nastąpió na podstawie aneksu
sporządzonegow oparciu o protokół koniecznościi dodatkową ofertę Wykonawcy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawcę złoienia dodatkowej oferty i wykonania prac bez
z|ecenia, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaĘ zate prace.
odbiór robót
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1. odbiór robótnastąpi
protokolarnie.
f. W odbiorzeuczesttticzą
przedstawicie|Zanawiającego,
przedstawicielWykonawcy.
3,

4.

5.

a)

b)

Do obowiązków Wykonawcy na|eŻyskompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykon ania ptzedmiotu odbioru.
odbiór końcowy robót zostanie przeptowadzony przez Zamawiającego w cięgu 7 dni od daty
zawiadomieniaptzez Wykonawcę o gotowoścido odbioru.
JeŻeIt w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Że przedmiot nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nię wywiązania się z obowiązków,
o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający moie odmówió odbioru i przysługują mu
następujące uprawnienia :
jeŻeliwady nadająsię do usunięcia, moie odmówió odbioru do czasu usunięcia wad'
jeŻe|i wady nie nadają się do usunięcia, to jeŻe|i wady uniemożliwiają uŻytkowanie zgodnie
z ptzęznaczeniem, Zamawiający moŻe odstąpić od umowy |ub iądaó wykonania przedmiotu odbioru
po ruz drugi. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Strony postanawiaj4, Żę termin usunięcia przęz Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze

8.

końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba ze w trakcie
odbioru strony postanowią tnaczej.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Żądania
Wznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, złoŻony przed upływem terminu na usunięcie wad, Zamawiający moze
przedłuŻycten termin
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawieruÓ ustalenia poczynione
w toku odbioru.

Wynagrodzeniei sposóbroz|iczefit
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1. Za wykonanv przedmiot umowy strony ustalają wynagtodzeniebrutto w wysokości:. ..
. '... '.zł'.
(słownie
2. NaleŻnośćza wykonane prace pŁatnabędzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
'..... dni od dnia doręczeniaprawidłowowystawionej faktury VAT.
3 . Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu
umowy podpisany przez przedstawi cie|a Zamawiającego i Wykonawc ę.
Rękojmia zawady, gwarancja izastępcze usuwanie wad
l.

2.

3.

4.

5.

6.

7-
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Wykonawca udzie|a Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy'
gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z na|eiytą starannością,zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca
gwarantuje' Ze wszystkie materiały dostarczone ptzez niego będą nowe, pełnej wartościhandlowej i
nadającesię do uŻyciaw celu imprzeznaczonym.
Termin gwarancji ustala się na okres .........miesięcy. Bieg terminu gwarancji rczpoczyna się
w dniu następnym, |icząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych ptzy odbiorue
końcowym przedmiotu Umowy. W przypadku braku wad termin gwarancji rozpoczynabieg w dniu
następnymod daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Zamawiający moŻe dochodzió roszczen z tytlilu gwarancji ta|<Że
po terminie okreŚlonym w ust'2,
jeŻeli reklamował wadę przed upływem tego terminu otM w przypadku gdy Wykonawca podstępnie
zatalŁ wadę.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zarnawiającego,jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmntejszające jego wartośó lub uzytecznośó ze wzg|ędu na cel określony w umowie lub
wynikający Z przęznaczęnia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości,
które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub zostałwydany w stanie niezupełnym.
Wykonawca jest odpowiedzia|ny z Ę.tułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji za wady ftzyczne na
przedmiot umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po
odbiorze, Ięcz zprzyczyntkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Jeżeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub
lłYzruaczonymprzez Zamawiającego, to Zamawiający moze zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na
koszt
iryzyko Wykonawcy.
Wykonawca nie moze uwolniÓ się od odpowiedzialnościztytllłu rękojmi orazudzię|onej gwarancji za
wady powstałe wskutek wad rozwiązai, ktorych wprowadzenia zażądałoraz Za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstałe wskutek zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu lub rozwiązania
technicznego.

8 . W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający moŻe:
a)
odmówió odbioru do czasu usunięcia wady,
b)
dokonać odbioru częściowegoiŻądaó usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
9 . W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający
moze:
a)
iądać,usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b)
ŻądaÓzapłatyodszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
1 0 . Wykonawca oświadcza, Że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązń z tytułu
gwarancji jakościi rękojmi, w tym również zaprace wykonywanę przęzpodwykonawców.
Odstąpienie od umowy
l.
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Zamawiającymożeodstąpićod umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomościwystąpieniu
istotnej zmiany okolicznościpowodującej,Że wykonanie umowy nie |eŻyw interesiepubhóżnym'
czegonie możnabyłoprzewidzięć,w chwili zawarciaumowy
Postanowienia końcowe
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i.
f.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy vtymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może przenieśówierzytelnościlub praw służącychna podstawie niniejszej umowy na
osoby trzecię.
3. Strony deklarują, iŻ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy' podejmą w dobrej wieruę rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego
Sporu. IeŻe|i rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązarlia
sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają
ro zstrzy gnięciu pr zez sąd właściwy dla Zamawiaj ącego.
4. KuŻda Ze stron, w razie jej przekształcenia otganizacyjno - prawnego przekazę prawa i obowiązki
wynikające zniniejszej umowy Swemu następcyprawnemu.
5. Strony umowy zobowiązuj4 się do rtiezv,łłocznego
powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numęfu telefonu' W przypadkunięztea|izowania zobowiqzattiapisma dostarczanepod adres wskazany
w niniej szej umowie uwaia się za dostarczone.
6' Wykonawca wyruŻa zgodę na przetwarzanie danych do celów z:wiązanych z rea|izacją niniejszej
umowy.
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W sprawachnieuregulowanychniniejsząumowąbędąmiałyzastosowaniekolejnoprzepisy:
1. KodeksuCywilnego
2. Ustawy Prawo Budowlane
3. Powszechnieobowiązujące
przepisyprawa.
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Umowę sporządzono W 3 jednobrzmiących egzemp|arzach, dwa d\a Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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Poniższezałączntl<t
stanowiąintegralnączęśóumowy:
1.
Ofertawykonawcy.
2.
Kosztorvsofertowv.

Zamawiającyz

Wvkonawca:

Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (aE) 20t6/679 z i|nia 27 kwietnia 20|6 r. w
sprawie ochrony osób firycznych w ztviązku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyrvy 95l46IwE zwanej dalej '' RoDo .' informujemy żeo
Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest SpółdzielniaMieszkaniowa ,Beskid'' w Norvym Sączu.

