
UMOWA (wzór)

Zawartaw dniu r. w Rzeszowie pomiędzy:

Szkołą Podstawową Nr 22 z addzińalrti Integracyjnymi , 35-207 Rzeszów, ul. trtasia 2, zwaną

dalej w tekście umowy Zamawiającym
reprezentowanym ptzlz: Dyrektora mgr Mariolę Tymcrysryn

a
Firmą .....z!Vanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowan;rm ptzez:

§1.
ZanawiĄący zLeca,a Wykonawca: przyjmuje do wykonania roboty polegające na Wymiana pił-

kochwytów wzdłużogrodzenia i za bramkami na boisku Szkoty Podstawowej Nr 22 z Oddzialami Integracyj-

nymi w Rzeszowie ul. Ptasia 2.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje -Wymiana istniejących piłkochwytów z siatki polipropylenowej na

metalową wzdłużpołudniowego ogrodzenia szkĄ długość 63 metry wysokość 2mzmontńęm

dodatkowego drutu podtrzymującego po środku siatki. Ww. siatka znajduje się na wysokoŚci

2,7m nad właściwym ogrodzeniem. ParameĘ siatki: Siatka zgrzewana oczka 100mm*50mm,

wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV w kolorze zielonym. Grubości drutu min.

1,7mm + PCV razęm ok. 2,1mm. Drut naciągowy PCV zielony fi 3,6mm z mantażęm na słu-

pach.

Wymiana istniejących piłkochwytów za bramkami na boisku wykonanych z siatki polipropyle-

nowej na podobne wykonane z siatki polietylenowej i wymiarach 15 m długości i 6 m wysokości

( 2 sztr*i). Tworzywo polietylen, wysokiej gęstości, pleciony o średnicy min. 3mm oczko

100mm*100mm obszyte sull}rem dookoła. Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących

karńińczyków podtrzymujących siatkę. Naprawa nawierzchni boiska polegająca na wyrówna-

niu i posianiu trawy w miejscach kolein otaz - inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji

przedmiofu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztrrką budowlaną oraz ob-

wiązującymi normami, przepisami i ofertą.
3. Przęd przystąpieniem do wykonania zakresu umownęgo 'Wykonawca jest zobowiąany dokonaĆ

rzeczywistych pomiarów

§2.
Strony ustalają termin realizacjiprzedmiofu umowy od 5 maja do 28 maja}OZlr.

Kierownikiem prac ustala §ię.................... :.'j
1. Osoba wymieniona posiada wymagane uprawnienia, doświadczenie, wiedzę i lrwalifikacje.

Kierownik wykorrrrje swoje czynności zgodnie z obowiązującymr w tym zakresie przepisami

prawą wtymustawy zdńa7lipcal994r prawo Budowlane (Dz.U.z2006t,Nr 156, POzlll&z
póź.zm.).



§4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia odpowiedniej organizacjiprac
2) bezzwŁocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót,
3) wydzielenia stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie

z przepisami bhp.
4) Przestrzegania akfualnie obowiązujących obostrzeń sanitamych i epidemiologicznych.

§5.
1. Wykonawcazobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zmatęńńów własnych.
2. ll/.atęrińy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania ptzy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyro-
bach budowlanych.

3. Na kazde żądanie Zamańającego Wykonawca zobowiązarry jest okazaó w stosunku do wykaza-
nych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PolsĘ Normą lub
AprobaĘ Techniczną.

§6.
Strony ustalają, żę obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończęńa rcalizacji
przedmiofu umowy i odbioru robót.
1. Wynagrodzenie vryrażasię kwoĘ:

netto: (słownie: .................. )

Wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT:23% wynosi
...........zł(słownie: ........... .............. ).

2. Podatek od towarów i usfug VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.l, obejmuje wszystkie kosźy związane z wykonaniem

przedmiofu umowy w tym m.in.:
- koszfy zlłv,tązane zprowńzeniem robót wokół budynku,
- koszty wywonr materiałów odpadowych na wysypisko lub ich uĘlizacja,bez względu na odle-

głośó i koszty.
- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy wymienionych w § 5 niniejszej umowy,
- pozostałe koszty zńązane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy .

§7.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6o obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przed-
miotu umowy.

§8.
1. Strony postanawiają, ze obowiryującąich formę odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będąnaliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamavłiającemu kary rrmowne:

- Za nvłgkę z wny wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru -
w wysokości I Yo wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy zakłżdy dzień zwłoki,
licąc od terminu umownego zakoirczeńa,

- Zazwłokę zwiny wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi zawady - w wysokości 0,5 % wynagrodzęńa umownego za wykona-
ny przedmiot odbioru,zakażdy dzień zwłoki liczonej od dnia wznaczonęgo na usunięcie
wad,

- Za odstąpienie od umowy zprzyczyizależmych od Wykonawcy - w wy§okości 20 Yowyna-
grodzenia umowrrego za przedmiot umowy.

2. Strony zastzegĄą sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości tzeczywtście poniesionej szkody.



3. W przypadku wystąpięnia zwłoki Wykonawcy w wykonańuprzez niego zobowiązń przyjętych
niniejszą umową Zarrnńający moze zlęcić ich wykonanie wybranej ptzęz siebie innej firmie na
koszt Wykonawcy - zachowuj ąc przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowa-
nej ww. zwłoką.

4. W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 2 dń, Za-
mawiający (zachowując prawo żądańa zapłaty kar umownych) moze zlecic usunięcie wad innej
firmie na koszt Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczńowa przedmiotu umowy, o któĄ mowa
w§6ust. 1.

§9.
1. Strony ustalają że rozliczeńe za wykonanie robót objęĘch umową nasĘpi fakturą wystawioną

po zakończeniu całości robót i ich odbiorze.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokól odbioru końcowego robót wykonanych
3. Fakturę za wykonane roboĘ wrazz dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca dostarczy

ZamawiĄącemu.
Termin zapłaĘ faktuĘr wynosi do 30 dń licząc od daty dostarczęnia Zamawlającemu fakh]ry

wTaz z dokumentami rozliczeńowymi.
4. Faktury będą płatne przelewem zkontaZanańającego na konto Wykonawcy.
5. Z,amavłtający nie udziela zaliczek.

§ 10.
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Zakończeńe wszystkich prac Wyko-

nawca robót stwierdza pisemnie. Zamavliający Wznaczy termin i rozpoczsie odbiór przedmiotu
umowy w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbio-
ru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy u,wuża się datę zakończenia odbioru, cąmności odbioru
(data podpisania protokołu odbioru końcowego).

3.Ieżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu prą,sfugują
następuj ące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, mażę odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- moźe obnĘć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożIińają użytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

- może odsĘpić od umowy lub ządń wykonania przedmiofu odbioru po ruz drugi, jeżeli
wady uniemożliwiają uĄńkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem,

- mozę skorzystaó zuprawnieńokreślonychw § 8 ust.3 i 4niniejszej umowy,
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokoł zańerający wszelkie ustalenia dokonanę wtoku

odbioru.
S.ZamawiĄący może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają uzytkowanie przedmiofu umowy
zgodnie zprzęznaczeniem - ń do czasu usunięcia tych wad.

6. W przypadku zwłoki zamawiającego z odbiorem robót strony ustalają iZzamańający przyjmu-
je zakres robót bez zastrzeżęil.

§ 11.
WykonawcaudzięIa gwarancji na jakości robót na okres 36 miesięcyliczry, od daty odbioru końco-
wego i 60 miesięcy na siatkę.

§ 12.
I. Zanawiający może odstąpió od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpocĄrobót bez uzasadnionych WycTW lub przerwał robty zprzyczynńe-
zależmych od Zamańającego i nie wmowil ich pomimo wezwń Zatnańającego przez okres
dŁurższyńż2dń.



b) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bąłż wydano nakaz zajęcia je-
go majątku,

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub teZ nienależycie wykonuje swoje zobowią-
zania umowne.

2. OdsĘpienie od umowy powinno nasĘpió w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawtęrać uzasadnienie.

3. W prąrpadku odsĘpienia od umowy Wykonawcę otaz Zamańającego obciąZają następujące
po stanowie ńa szcze góło wę :

a) w terminie 2 dni od da§ odsĘpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
spotządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzięń odsĘpienią

b) wykonawca zńezpieczy przęr§{ane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na kosź tej
strony, z winy której odsĘpiono od umowy.

c) wykonawca wystawi fakturę do momenfu przerwania ptac, azamawiający zapłaci za roboty
wykonane.

§ 13.
Wszelkie zniany umowy odbywały się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą
stron.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stozuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
aw szczególności przepisy §fułu XVI i odpowiednie przepisy tytułu XV, a takżeprzepisy Ustawy,,
Prawo zamówień publicznych" i Ustawy "Prawo budowlarre" z przepisami wykonawczymi do
Ustaw.

§ 15.
Wszelkie spory mogące wyniknąó z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właści-
wego ze względu na siedzibę ZamavmĄącego.

§ 16.
Umowę sporządzono w Z-ech jednobrzmiących egzemplarzach, zprzemtaczeńem: 1 egz. dlaZałna-
wiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

\ilykonawca: Zamawiający:

Oświadczam, że:

1) wypełniłem obowiąki informacyjne pzewidziane w ań. 13 lub ań. 14 RODOwobec osob fizycznych, od ktorych

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicz-

nego w niniejszym postępowaniu,

(data i podpis wykonawcy)

2} Oświadczam, że: zapoznałamlem się z klauzulą informacyjną z art, 13 RODO, zamieszczoną
w ogłoszeniu o zamówienie.

(data i podpis wykonawcy)


