
UMOWANR

na wykonanie Instalacji SystemuPrzyrywowego zgodnie z projektem Wykonawczym

Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy spolecznej w Kocku

Zawarta w dniu ........ w Kocku pomigdzy:

Powiat Lubartowski Dom Pomocy spolecznej im. Macieja Rataja, 2r-150 Kock,

ul. Tadeusza KoSciuszki I NIP 714-18-91-281, REGON 001099503,

reprezentow any m przez:

Dyrektora - Martg Jakubowsk4 - Dados

zlN any m dalej,,Zamawi aj 4cym",

a

., zam.w

zwanym dalej rrWykonawc4",

$1
1. Zamawiaj4cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniazadanie pn. ,,Wykonanie Instalacji
Przyzywowej w Domu Pomocy Spolecznej im. M. Rataja w Kocku zgodnie z Projektem
Wykonawczym Instalacj i System u P rzyzyw owego w Domu Pomocy Spolecznej".

2.Przedmiot umowy obejmuje wykonanie oraz uruchomienie instalacji przyzywowej zgodnie
z Projektem Wykonawczym Instalacji Systemu Pruyzywowego w Domu Pomocy Spolecznej im.
M. Rataja w Kocku.

3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeszkolenie orczprzekazanie uzytkownikowi do
ekspf oatacj i caloSc i uruchomionej instalacj i przyzyw ow ej.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i spos6b okreslony w Projekcie
Wykonawczym Instalacji Systemu Przyzywowego w Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, w
projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, normami i sztuk4 budowlan4.

5. Wykonawca o6wiadcza,2e przed zloheniem oferty zapoznal sig ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenolvymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglgdnil je w wynagrodzeniu
ryczaltowym.

$2
I . Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg z materialow, urzqdzen i przy
pomocy sprzgtu, kt6ry dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materiaty budowlane musz4 posiada6 aktualne certyfikaty,
SwiadectwajakoSci, atesty itp. kt6re nale?y dol4czy(, do dokumentacji odbiorowej.



$3

Strony ustalaj 4 nastgp uj 4ce term iny r ealizacii:

- rozpoczQcie robot: w dniu podpisania zawarcia umowy
- zakonczenie robot: 29 listopada.

$4
Do obowi4zk6w Zamawiaj4cego nale?y :

1. Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

2. Odebranie wykonanych robot zrealizowanych zgodnie z umow4.

3 . Zaplata um6wione go wynagrod zenia.

$s
Do obowi4zk6w Wykonawcy nale?y:

L Wykonanie przedmiotu okre6lonego w $ I niniejszej umowy zgodnie z obowi4zuj4cymi
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadaj4cych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepis6w bhp i przeciwpozarowych oruz
wyposazonych w odpowiedni sprzgt i narzgdzia.

3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadz6r nad personelem

w zakresie porz4dku i dyscypliny.

4. Zrealizowanie wlasnym kosztem i staraniem obiekt6w tymczasowego zaplecza budowy.

5. Informowanie Zamawiaj4cego o problemach i okolicznoSciach mog4cych wplyn46 na
jakoS6 robot oraz op6Znienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

6. Ponoszenie odpowiedzialnoSci wobec os6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane na

placu budowy w zwi4zku z prowadzonymi robotami.

7. Po wykonaniu przedmiotu umowy, nale?y przywr6ci6 teren prac do stanu poprzedniego.

$6
I . Ustala sig wynagro dzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z cenq ofertow4 w wysokoSci

..... zl brutto
( slownie: )
Cena zawiera podatek VAT.

Z.Rozliczenie zawykonane roboty odbgdzie sig na podstawie faktury koricowej.

3. Podstaw4 do wystawienia faktury koricowej bgdzie protok6l odbioru koricowego bezusterkowy

p o dp i s any przez Komi sj g powola nq pr zez Zamaw iaj 4c e go .

4. Zamawraj4cy zaplaci Wykonawcy nale2noS6 wynikaj4c4 z wystawionej faktury w terminie 2l
dni od daty otrzymania faktury.



5. W przypadku koniecznoSci wykonania ewentualnych robot dodatkowych nie objgtych
zam6wieniem podstawowym w ramach zam6wieri dodatkowych lub uzupelniaj4cych,
Wykonawcazobowi1zany jest kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie migdzy stronami
wynagrodze nia za wykonanie ewentualnych robot dodatkowych, a tak2e pomniejszanie

wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czgsci robot, odbywad sig bgdzie na podstawie

negocjacji stron.

6. Wykonanie rob6t dodatkowych oraz zamiennych (materialowych) mo2e nast4pi6 jedynie na

podstawie aneksu.
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l. Odbi6r kofcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ci4gu 3 dni od dnia
zgloszenia gotowoSci do odbioru koricowego i przekazania niezbgdnych dokument6w.

2. Za dzieh zakohczenia robot, o kt6rym mowa w $ 3 strony uznawal bgd4 dziefi zgloszenia
gotowoSci do odbioru koficowego, jeheli w trakcie odbioru nie zostan4 stwierdzone wady
uniemozliwiaj4ce uzytkowanie.Zawady uniemo2liwiaj4ce uzytkowanie uznaje sig

w szczeg6lnoSci wykonanie jakichkolwiek czg5ci robot niezgodnie z dokumentacj4
projektow4 lub specyfikacj4 techniczn4 wykonania i odbioru robot budowlanych lub
jakimikolwiek postanowieniami umowy, kt6rych naprawienie trwaloby dluzej ni?l4 dni
i wymagaloby: wykonywania robot wewn4trz pomieszczefi lub wykonywania robot na

zewnqtrzpomieszczeri powoduj4cych powstawanie pyl6w, halasu lub innych emisji
przeni kaj 4cych do wngtr za pom ie szcze fi tak;Le budynk6w s4si ednich.
Stwierdzenie wad w trakcie odbioru vznane bgdzie za niewykonanie poszczeg6lnego
elementu przedmiotu umowy w terminie mimo zgloszenia gotowodci do odbioru
w terminie, o kt6rym mowa w $ 3.

Ponadto Zamawiaj4cemu przyslu guj 4 nastgpuj 4ce uprawn i en i a :

I ) jezeli wady nadaj4 sig do usunigcia, Zamawiaj4cy moze odm6wi6 dokonania odbioru do
czasu ich usunigcia,
2) jeheli wady nie nadaj4 sig do usunigcia, Zamawiaj1cy mole obniZyd odpowiednio
wynagrodzenie, je2eli wady s4 nieistotne i umoZliwiajq korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z ptzeznaczeniem.

3. Odbioru dokona Komisja powolana przezZamawiaj4cego.
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1. Wykonawca udziela Zamawiaj4cemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin
gwarancji wynosi 5 lat (urz4dzenia, materialy - zgodnie z gwarancjq producent6w) i liczy
sig od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiaj4cy
poinformuje o tym Wykonawcg na pi5mie. Wykonawca zobowi4zany jest usun46 wady lub
usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 14 dni od otrzymania
zgloszenia.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiaj4cy moLe
naliczy(, karg umown4 zgodnie z $ 9 niniejszej umowy orazpowierzy6 usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

$e
l.Zamawiaj4cy mohe 24da6 od Wykonawcy kar umownych za:



l) Op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy okre5lonego w $ I w wysoko6ci 0,2 yo

wynagrodzenia brutto okreslonego w $ 6 ust. I zakaLdy dzieri op62nienia.

2) Op62nienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokoSci
0,2 oA wynagrodzenia brutto okreflonego w $ 6 ust. I zaka2dy dziefi op62nienia liczony
od dnia .uqtznaczonego na usunigcie wad.

3) odst4pienie od caloSci lub niewykonanej czgsci umowy zprzyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysoko5ci l0 %o wynagro dzenia brutto okreSlonego w $ 6 ust.l .

4) Nieusunigcie wad nie zaliczonych do wad uniemolliwiajqcych uzytkowanie
w terminie l4 dni od ich wskazania przez Komisjg w wysoko6ci 0,2 oh v,rynagrodzenia brutto
okreSlonegow $ 6 ust. I zakahdy dzienop62nienia.
2. zamawiajqcy placi wykonawcy karg umown4 za odst4pienie od umowy zprzyczyn,
zaktSre odpowiada Zamawiaj4cy w wysokoSci l0 Yowynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
na zasadach o96lnych.
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1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo do odst4pienia od umowy w przypadku, gdy :

l) wyst4pi istotna zmiana okolicznoSci powoduj4ca, ze wykonanie umowy niele|y
w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziel w chwili zawarcia umowy,
odst4pienie od umowy w tym wypadku moze nast4pii w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo6ci o powy2szych okolicznoSciach,
2) chocialby czgS1, maj4tku Wykonawcy zostanie zajgta w postgpowaniu egzekucyjnym,
3) zostanie ogloszona upadlo66 lub rozwiqzanie firmy Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpocz1l robot bez uzasadnionychprzyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiaj1cego zlolonego na piSmie,
5) Wykonawca przerwal realizacjg robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dluaej niL
1 miesi4c.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odst4pienia od umowy w szczeg6lno5ci, je2eli:
l) Zamawiaj4cy nie wywi4zuje sig z obowiqzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesi4ca od uplywu terminu na zaplatg faktur okreSlonego
w niniejszej umowie,
2) Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczno6ci nie bgdzie m6gl spelni6 swoich zobowi1zaf umownych wobec Wykonawcy.

3. Odst4pienie od umowy powinno nast4pi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci

takiego o6wiadczenia i powinno zawiercl wskazane przyczyny odstqpienia.

4.W przypadku odst4pienia od umowy WykonawcEiZamawiaj4cego obciqlaj1 obowi4zki
szczeg6lowe:
l) w terminie 7 dni od daty odst4pienia od umowy Wykonawcaprzy udziale Zamawrajqcego
nieodplatnie sporzqdzi szczeg6lowy protok6l inwentaryzacji robot w toku na dzien
odst4pienia od umowy,
2) Wykonawcazabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, kt6ra ponosi odpowiedzialnoS6 za odst4pienie od umowy,
3) Wykonawca nieodplatnie sporz4dzi v,rykaz tych material6w, konstrukcji lub urz4dzen,
kt6re nie mog4 byd wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie
objgtych niniejsz4 umowq, jezeli odst4pienie nast4pilo zprzyczyn niezaleZnych od
Wykonawcy,



4) Wykonawca zglosi do dokonaniaprzezZamawiajqcego odbioru robot przerwanych oraz

robot zabezpieczajqcych, jeZeli odst4pienie od umowy nast4pilo z ptzyczyn zakt6re
Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca na wlasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urz4dzenia

zaplecza przez nie go do starczone I ub wn ie sione.

5. Strony przyjmuj1,Ze przyczyny odst4pienia wymienione w $ 1 I ust. I pkt. 2, 3, 4, 5 s4

zaleane od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 zaich zaistnienie.
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l. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dla swojej wazno6ci wymagaj4 pisemnego
aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 stosuje sig przepisy kodeksu cywilnego
i prawa zam6wieri publicznych.

3. Rozstrzyganie spor6w wyniklychprzy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie
poddaj4 wla6ciwemu S4dowi w Lublinie.

4. Strony zgodnie przyjmuj4,i2w przypadku odstqpienia od umowy strony wi42q jako
postanowienia odrgbnej umowy postanowienia wymienione w $ 10 ust. 1 pkt 3, ust. 2
i 3; $ 14 ust.4; $ 15; $ 16.

$12
Umowa zostaje sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym egzemplarzu
dla kaZdej ze stron.

Zamawiaj4cy Wykonawca

Akceptujg wz6r umowy

data, podpis


