UMOWAnr
/2017
Zawarta w Krakowie w dniu
2017r. pomi^dzy:
SpoMzielni^ Mieszkaniow^ „Podg6rze" w Krakowie, ul. Podedworze 20
zarejestrowan^ w Rejestrze Przedsi^biorstw pod numerem 39687 prowadzonym przez S^d
Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, Wydzial X I Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
reprezentowan^ przez:
zwan^ w dalszej cz^sci umowy „Zamawiaj^cym"
a
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej cz^sci umowy „Wykonawc4"
§1
1 .Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie post^powania przetargowego z dnia
2. Zamawiaj^cy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegaj^ce na usuwaniu
glonow, renowacji elewacji, naprawie ekranow balkonowych i remoncie elewacji wiatrofapow
na budynkach
3. Zastosowane materiaty powinny spelniac wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10 )
4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc zlecenia na koszt Wykonawcy wykonania badan
potwierdzaj^cych zgodnosc wbudowanych materiatow z zadeklarowanymi w ofercie.
§2
1 .Nadzor techniczny ze strony Zamawiaj^cego b^dzie pelnit:
2. Nadzor techniczny ze strony Wykonawcy b^dzie petnii:
§3
1. Do obowi^zkow Zamawiajqcego nalezy przyst^pienie do odbioru technicznego w ci^gu 7-miu
dni od daty zgloszenia przez Wykonawcy zakohczenia robot.
2. Do obowi^zkow Wykonawcy nalezy ;
- wykonanie zleconych prac zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i ofertq
W razie niewypelnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy bez uznania roszczeh finansowych Wykonawcy,
- przediozenie atestow i gwarancji na stosowane materiaty,
- zabezpieczenie zaplecza technicznego i socjalnego na czas wykonywania prac obj^tych
umow^,
- biez^ce utrzymywanie porz^dku oraz zagospodarowania we wlasnym zakresie odpadow,
powstalych przy pracach.
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen w celu zapobiegni^cia ewentualnym uszkodzeniom i
zabrudzeniom.
- prowadzenie prac w dniach roboczych w godz. 7.00 - 18.00
- zapewnienie pracownikom stroju roboczego z LOGO firmy
3. Wykonawca z chwil^ przej^cia placu budowy jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo osob
tam zatrudnionych jak i bezpieczehstwo osob trzecich.
§4
Termin realizacji na poszczegolnych osiedlach
§5
l.Ustala si? wynagrodzenie
za przedmiot umowy w wysokosci
(slownie:
) z podzialem na poszczegolne budynki
2. Zamawiajacy oswiadcza ze posiada peine pokr>'cie finansowe na zrealizowanie przedmiotu
umowy.
3. Zamawiajqcy moze z^dac do wgl^du faktur za materialy obj^te przedmiotem zamowienia.
4. Ustala si?, ze Wykonawcy przysluguje prawo wystawienia faktur odrebnie za kazdy budynek
po protokolamym bezusterkowym odbiorze wykonanych robot, platnych w terminie ....dni od
daty otrzymania faktury.
5. Wykonawca moze naliczyc odsetki z tytulu nieterminowej zaptaty naleznosci w wysokosci
odsetek ustawowych.
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§6
1 .Wykonawca zapJaci kar? umown^ w przypadku:
a) odst^pienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,
b) niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci
0. 2 . wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri opoznienia,
c) przekroczenie terminu na usuni?cie wad i usterek ujawnionych w trakcie gwarancji, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar? umown^
-za odst^pienie od wykonania umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiaj^cy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego w przypadku gdy
szkoda wynikia z niewykonania lub nieprawidlowego wykonania umowy byta wyzsza niz kary
okreslone w § 6 ust.l pkt. "a-c". Za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potr^cenia kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawc?.
§7
1. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialnosc materialnq i prawn^ za szkody w mieniu
SpoMzielni i osob trzecich, spowodowane w zwi^zku z wykonywaniem czynnosci umownych.
2. Wykonawca pokryje koszty szkody w petnej wysokosci w przypadku jesli ubezpieczyciel nie
pokryje jej w pelnej wysokosci lub polisa nie obejmuje danego ryzyka.
S.Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej zlozona wraz z ofertq przetargow^ traci waznosc przed zakohczeniem
niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu kopi? polisy ubezpieczeniowej OC,
potwierdzaj^cej zachowanie jej ci^gtosci.
§8
1.Strony ustalaj^ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwot?
zl (slownie;
ztotych ) zdeponowanej u Zamawiajqcego .
2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70%
nast^pi w
terminie 30 dni po zakohczeniu i protokolamym odbiorze robot bez wad i usterek. Pozostala
kwota w wysokosci 30%
zl. podlega zwrotowi po uptywie gwarancji.
§9
1.Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu gwarancji na ....lat od daty odbioru robot, zgodnie z
warunkami gwarancji stanowi^cymi zalqcznik do umowy.
2.0dpowiedzialnosc Wykonawcy za stwierdzone w okresie gwarancji wady wykonanych prac
b?dzie realizowana poprzez ich usuni^cie na wlasny koszt Wykonawcy.
3. W przypadku opoznienia w ich usuni^ciu w okresie dtuzszym niz 7 dni, od wyznaczonej daty
ich usuni?cia, Zamawiajacy moze zlecic osobie trzeciej wykonawstwo zast^pcze na koszt
Wykonawcy.
Prawo zlecenia usuni^cia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przysluguje rowniez
Zamawiaj^cemu w przypadku nie zgloszenia si? poprawnie zawiadomionego Wykonawcy w
terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy mog^ nast^pic wyl^cznie na pismie, w formie
aneksu do niniejszej umowy i obowi^zujq po podpisaniu przez obydwie strony.
§11
Wszelkie warunki umowy obowi^uj^ strony bez wezwari do ich dotrzymania.
§12
Wykonawca oswiadcza, ze b?dzie prowadzil roboty zgodnie z obowi^ujqcymi przepisami bhp
i ppoz.
§13
Wykonawca nie moze zlecic realizacji robot podwykonawcy.
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§15
Sprawy spome mog^ce wynikn^c ze stosunku obj^tego umowq, strony poddaj^ pod
rozstrzygni?cie przez odpowiednie s^dy w Krakowie.
§ 16
Integraln^ cz?sc niniejszej umowy stanowi^ nast^puj^ce jej zal^czniki:
1)
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
2)
Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i deliktowej)
Wykonawcy w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
3)
Oswiadczenie zakiadu ubezpieczen potwierdzaj^ce, ze polisa OC obejmuje ochron^
wszelkie zdarzenia wywoluj^ce szkod? na osobie lub mieniu kontrahenta lub osob trzecich,
pozostajqce w zwi^zku z przedmiotem prowadzonej przez ubezpieczonego (Wykonawc?)
dzialalnosci gospodarczej.
4)
Karta gwarancyjna zawierajqca warunki udzielonej gwarancji.
§ 17
Strony podaj^ dane korespondencyjne i zobowi^zuj^ si? do wzajemnej informacji o kazdej
zmianie nizej podanych danych:
ZAMAWIAJACY
WYKONAWCA
Adres: Krakow ul. Podedworze 20
Adres
Tel.: 12 312 13 12, 12 312 13 11
Tel.:
email: spoldzielnia@podgorze.krakow.p!
email
§ 18
Umow? sporz^dzono w 2-chjednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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