
Umowa Nr…… na roboty budowlane 

Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej II przetarg

zawarta w dniu …………………. w Śremie pomiędzy:

Śremski Sport spółka z o.o. 63-100 Śrem ul. Staszica 1a,  KRS 0000306784
 w imieniu którego działa

Prezes Zarządu – Daniel Cicharski
zwany dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………
w imieniu którego działa: …………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.  z  2015  r.   poz.  2164  z  późn.  zm.)  oraz  na  podstawie  przeprowadzonego
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

Przebudowa budynku Pływalni Miejskiej II przetarg

2. 1. Przedmiot umowy obejmuje zakres wskazany w kosztorysie ofertowym stanowiącym
załącznik do umowy i dotyczy:

 Wykonanie nowej niecki żelbetowej o wymiarach 25,0m x 12,5m i głębokości od
1,20m do 2,00m. Basen przewidziano jako sześciotorowy. W zakres wykonania
nowej  niecki  żelbetowej  wchodzi  również  wykonanie  przyległych  stropów.
Nieckę obłożyć folią na izolacji.

 Remont  basenu dla  dzieci  z  atrakcjami.  W zakresie  remontu  wchodzić  będzie
wyburzenie istniejącego basenu wraz z całym obszarem stropu planowanego pod
zakres nowej niecki basenowej przewidzianej dla Najmłodszych. Oparcie stropu
na elementach istniejących i projektowanych podporach żelbetowych i stalowych.
Dla podparcia projektuje się słupy stalowe i żelbetowe oparte na fundamentach
żelbetowych. Nieckę obłożyć folią na izolacji. W basenie planuje się usytuowanie
następujących  atrakcji:  wodny plac zabaw wraz ze zjeżdżalnią,  hydra,  śmigło,
słonik, kwiat storczyk, małpka, muchomor i pączek.
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 Wymiana  zjeżdżalni  na  nową  wraz  z  wanną  hamowną  i  schodami  ze  stali
nierdzewnej.

 Remont basenu do nauki pływania. W zakresie remontu przewiduje się wymianę
warstw  okładzinowych  wraz  z  izolacjami  i  układem odwodnienia.  Planuje  się
aranżację  części  sanitarnej  oraz  ustawienie  nowych  urządzeń.  Istniejące  płytki
przewidziano do skucia. Nieckę obłożyć folią na izolacji.

 Remont części SPA. W zakresie remontu planowane jest wyburzenie istniejących
ścian działowych oraz wzmocnienie stropu w obrębie jacuzzi. Projektuje się nową
aranżację ścian, saun i wyposażenia. Dla klientów przewidziano: 3 sauny (sucha,
mokra, infrared – na podczerwień), 2 jacuzzi, 
2 leżaki ceramiczne, prysznice ślimakowe, kuwety do moczenia stóp. Przy SPA
będzie zlokalizowane zaplecze szatni i sanitarne wyposażone w miski ustępowe i
umywalki. Jednym z elementów dekoracyjnych będzie wyposażenie SPA w tzw.
wodospad. Dla odpoczynku i rekreacji zlokalizowane w tej strefie będą również
ławki i masażery.

 Wykonanie  w  miejscu  wyburzonych  trybun  i  szatni  nowej  kawiarni
dwupoziomowej  z  fasadą  szklaną  od  strony  basenu.  Nowy  układ  szatni
zlokalizowany  będzie  w  miejscu  szatni  wyburzonych,  zaś  powyżej  na
kondygnacji II piętra planuje się kawiarnię z antresolą. Planowane jest wykonanie
fragmentu  stropu nad I  piętrem i stropu nad II  piętrem.  Konstrukcję wsporczą
stropów i fasady projektuje się jako stalową.

 Zmiana aranżacji wnętrza części pływalni w zakresie korekty ścianek działowych,
odświeżenie pomieszczeń ( w zakresie szpachlowania, malowania ścian, ułożenie
nowych  okładzin  podłóg,  nowych  drzwi  wewnętrznych  i  części  drzwi
zewnętrznych)  i  komunikacji  ogólnej  z  dostosowaniem  do  obecnie
obowiązujących  wymagań  PPOŻ.,  BHP  i  higieniczno-sanitarnych.  Ponadto
planowane  jest  wykonanie  wzmocnienie  fragmentów  stropu  z  uwagi  na
urządzenia w strefie SPA oraz otwory instalacji wentylacji mechanicznej.

 Remont  elewacji  tylnej.  Planuje się demontaż  istniejących fasad,  zamurowanie
otworów od strony SPA i fragmentów przy wyjściu na lodowisku. Na poziomie
basenu do nauki pływania projektuje się wykonanie muru z komorą nawiewną o
wysokości  1,0m. Na poziomie dużej niecki  basenowej projektuje się rozbiórkę
istniejącej fasady i obudowy z płyt warstwowych, demontaż konstrukcji stalowej.
Nową konstrukcję pod fasadę wykonać jako stalową, a pozostałe fragmenty ścian
w  miejscach  płyt  warstwowych  wykonać  jako  murowane  z  usztywnieniem
elementami żelbetowymi.

 Montaż  nowej  windy  wewnętrznej  z  parteru  na  I  i  II  piętro.  Projektuje  się
wyburzenie istniejącej windy osobowej wraz z podkonstrukcją i fundamentami.
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W  jej  miejscu  planowane  jest  zlokalizowanie  nowego  szybu  żelbetowego  na
projektowanym  fundamencie  płytowym.  Szyb  windowy  zaprojektowano  jako
żelbetowy. Ponadto planowana jest rozbiórka stropu nad częścią klatki schodowej
i  wykonanie  nowego z uwzględnieniem otworów pod montaż  klap dymowych
oraz nadbudówki szybu windowego.

 Zamurowania i przekucia części otworów okiennych i drzwiowych w elewacji. Z
uwagi  na obowiązujące  przepisy przeciwpożarowe projektuje  się  zamurowania
części otworów okiennych i wykonania otworów wentylacyjnych 

 Remont  dachu  Pływalni.  Planowane  jest  zdemontowanie  pokrycia  z  płyt
warstwowych nad Pływalnią, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej oraz
wykonanie nowych warstw pokrycia wraz z orynnowaniem i opierzeniami.

 Remont schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy części Pływalni. Planuje się
wyburzenie  istniejącej  klatki  schodowej  ewakuacyjnej  z  budynku  i  wykonanie
nowej  w  konstrukcji  stalowej  ze  stopniami  i  podestem  z  krety  Wema  na
fundamentach żelbetowych.

 W  zakresie  opracowania  w  oznaczonym  na  rzutach  kondygnacji  obszarze
przewiduje  się  wykonanie  nowych  instalacji  sanitarnych,  elektrycznych,
teletechnicznych,  wentylacji  mechanicznej  oraz  technologii  basenowej  wg
projektów branżowych.

 Odświeżenie elewacji budynku wraz z demontażem blach stalowych z elewacji
frontowej  i  tylnej.  W  zakresie  odświeżenia  wchodzić  będzie  wykonanie
wyprawek w miejscach uszkodzeń elewacji oraz odmalowanie całości budynku.

2. Zakres robót wykonawca wykona wspólnie z podwykonawcami, których wykaz stanowi
załącznik będący integralną częścią umowy.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  umowy,
zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją  techniczną  oraz  obowiązującymi  przepisami  i
Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązuje się również:

a) wykonać wszelkie roboty wstępne i tymczasowe, względem robót określonych
w punkcie 1, których wykonanie okaże się być wymaganym lub potrzebnym
dla prawidłowego wykonania robót podstawowych, 

b) wykonać wszelkie  roboty,  prace i  urządzenia zabezpieczające,  potrzebne lub
wymagane  dla  należytego  zabezpieczenia  robót,  w  tym  również  robót
wstępnych i tymczasowych.

4. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku
do podanych w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm – za pisemną
zgodą stron.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane  nie  objęte  umową,  jeżeli
okażą się one konieczne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią na
podstawie wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności, zatwierdzonego przez
Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego  reprezentowanego  przez  Prezesa  Zarządu  lub
prokurenta.

3



 
6. Zlecenie dodatkowych robót, o których mowa w ust.5 nastąpi w trybie art.67 ust.1 pkt 5
Prawa zamówień publicznych.

7.  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożyć  Zamawiającemu  projekt  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

8. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy do
zgłoszenia  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są
dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

10.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

11. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zastosowanie
mają zasady opisane w ust. 7-10. 

TERMINY REALIZACJI

§  2.1. Termin  rozpoczęcia  robót  stanowiących  przedmiot  umowy  ustala  się  
w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy.
2.  Przekazanie  terenu  prac  budowlanych,  nastąpi  protokolarnie  
w przeddzień wejścia firmy na roboty wynikające z przedmiotowej umowy.

3. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

4. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość do
odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu. 

5. Termin  realizacji  robót  może  ulec  zmianie  z  przyczyn  niezależnych  
od Wykonawcy lub Zamawiającego,  niemożliwych do przewidzenia  w chwili  zawarcia
umowy.

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób uzasadniający przypuszczenie, iż termin
realizacji  umowy  i/lub  którykolwiek  z  terminów  pośrednich,  może  zostać  zagrożony,
Wykonawca  –  na  żądanie  Zamawiającego  –  zobowiązany  jest  do  wykazania  realnej
możliwości  dochowania  uzgodnionego  terminu  końcowego  i/lub  terminów  pośrednich,
zwłaszcza  zaś,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  zaktualizowanego  szczegółowego
harmonogramu wykonania  robót  –  w terminie  2 dni  od  daty zgłoszenia  żądania  przez
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Zamawiającego.  Zaniechanie  wykonania  powyższego  obowiązku,  w  tym  również
przedłożenie  przez  Wykonawcę  harmonogramu  nierealnego  do  zrealizowania  (w
szczególności  przy uwzględnieniu  dotychczasowego sposobu i  szybkości  wykonywania
przezeń  prac),  poczytywane  będzie  jako  opóźnienie  uzasadniające  twierdzenie  o
nieprawdopodobieństwie  dochowania  uzgodnionego  terminu  końcowego  zakończenia
realizacji umowy i/lub  terminów pośrednich.

7.  Wykonawca  oświadcza  i  zapewnia,  iż  jest  w  pełni  świadomy  znaczenia,  jakie  dla
Zamawiającego ma prawidłowe, w szczególności terminowe wykonanie niniejszej umowy,
oraz  iż  jest  w  pełni  świadomy  negatywnych  konsekwencji  z  tytułu  niewłaściwego  jej
wykonania, zwłaszcza zaś z tytułu jakichkolwiek opóźnień.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  zawiadomić  Zamawiającego  w  formie
pisemnej,  o  zaistnieniu  jakichkolwiek  przyczyn,  ze  względu  na  które  zagrożone  mogą
zostać tak termin końcowy, jak też którykolwiek z terminów pośrednich.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający:

1. Przekazał  z  chwilą  podpisania  umowy  dokumentację  techniczną  oraz  Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie: …………………………………

3.  Zapewni  stały  nadzór  na  budowie  w  ramach  nadzoru  autorskiego  w  osobie 
p. Sławomira Gierlińskiego – przedstawiciel Zamawiającego.

4. Z ramienia Zamawiającego osobą wyznaczoną do realizacji zapisów niniejszej umowy
jest Robert Szukowski.

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

§ 4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zorganizowanie  placu  budowy  wraz  ze  zorganizowaniem  poboru  energii

elektrycznej, wody itp.;
2) zapewnienie kierownika budowy, którym będzie Pan inż. …………………..;
3) zapewnienie  obecności  kierownika  robót  każdego  dnia  realizacji  robót,  którym

będzie………………………………;
4) ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbędnego do wykonania robót;
5) właściwy  nadzór  i  przestrzeganie  przepisów  związanych  z  kompleksowym

wykonaniem  przedmiotu  umowy  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
przepisów  ppoż.  itp.,  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  trzecich,  a  także
ubezpieczenia OC placu budowy;

6) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy;
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7) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
składowanie,  usuwanie  materiałów,  urządzeń  pomocniczych,  odpadów  i  śmieci
oraz urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

8) w  przypadku  gdy  zakres  robót  obejmuje  roboty  rozbiórkowe,  wówczas  należy
Zamawiającemu przedłożyć karty przekazania odpadów;

9) po  zakończeniu  robót,  uporządkowanie  terenu  budowy  i  przekazanie  go
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

10) oznakowanie (wprowadzenie) organizacji ruchu na czas realizacji robót;
11) zapewnienie na żądanie Zamawiającego identyfikacji pracowników firmy poprzez

stosowny ubiór i identyfikatory imienne;
12) z  chwilą  podpisania  umowy  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumenty

niezbędne do zgłoszenia robót w PINB.
13) uzyskać  wszelkie  wymagane  przepisami  prawa  odbiory  –  przez  instytucje

powołane do odbioru poszczególnego rodzaju robót;
14) Przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  z  chwilą  protokolarnego  odbioru

robót operatu kolaudacyjnego na który składają się: 
a) Dziennik budowy,
b) Dokumentacja powykonawcza,
c) Atesty na prefabrykaty i materiały wbudowane,
d) Projekt  wykonawczy  z  odnotowanymi  zmianami  zaistniałymi  w  trakcie

realizacji robót,
e) Wyniki  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób

stwierdzających  jakość  wykonanych  robót  oraz  pozostałe  dokumenty
konieczne do odbioru  obiektu,

f) Pozwolenie na użytkowanie obiektu, jeśli jest wymagane przepisami prawa,

 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych tj.:

a) materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymaganych wyrobów
dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym  w art.  10
ustawy Prawo budowlane;

b) na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany
jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów:  certyfikat,  znak
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy
odbiorze końcowym;

c) Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki
oraz  materiały  wymagane  do  zbadania  na  żądanie  Zamawiającego  jakości
wykonanych robót.

3. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw,
oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. itp.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektowo-techniczną, obowiązującymi w odniesieniu do przedmiotu umowy przepisami
(zwłaszcza przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo ochrony środowiska,
jak też wszelkimi przepisami wykonawczymi do w/w ustaw), normami oraz standardami,
rozstrzygnięciami organów administracyjnych (w tym nadzoru budowlanego) oraz według
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najlepszej wiedzy technicznej, jak i zasad sztuki budowlanej – w sposób gwarantujący co
najmniej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie P…………………………….

6.Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy sprawdził miejsce wykonania robót,
tj. wszelkie warunki lokalne,  nadto warunki placu budowy (w tym ewentualnie samego
obiektu), jak też i pozostałe, mogące mieć znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy,
oraz  iż  wszystkie  te  warunki  uwzględnił  przy  uzgadnianiu  określonego  w  §  5  ust.  1
umowy  wynagrodzenia.  Nadto  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  kompletnym  projektem
budowlanym  oraz  uzyskał  od  Zamawiającego  wszelkie  ewentualnie  żądane  przezeń
informacje,  dane i pozostałe dokumenty,  konieczne dla ustalenia pełnego zakresu robót
składających  się  na  przedmiot  umowy,  jak  też  ustalenia  kosztów  ich  wykonania  oraz
ewentualnych ryzyk związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Nadto oświadcza, iż
w  oparciu  o  powyższe  stwierdził,  iż  brak  jest  przeszkód  natury  faktycznej  (w  tym
technicznej),  jak  i  prawnej  (normy)  dla  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z
projektem  budowlanym  oraz  standardem  budowy  obiektu,  nadto  iż  dokumenty  te  są
kompletne i prawidłowe, oraz iż wszystkie te okoliczności uwzględnił przy uzgadnianiu
określonego w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia.

7.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  przygotowanie,  znajomość,
kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizacje przedmiotu Umowy, zgodnie w
wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność  za  zgodność  wykonania  robót  z  przepisami  i  zasadami  BHP  oraz
instrukcją  bezpiecznego  wykonania  robót  budowlanych  w zakresie  prac  realizowanych
przez Wykonawcę.

8. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób uzasadniający przypuszczenie, iż termin
realizacji  umowy  i/lub  którykolwiek  z  terminów  pośrednich,  może  zostać  zagrożony,
Wykonawca  –  na  żądanie  Zamawiającego  –  zobowiązany  jest  do  wykazania  realnej
możliwości  dochowania  uzgodnionego  terminu  końcowego  i/lub  terminów  pośrednich,
zwłaszcza  zaś,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  zaktualizowanego  szczegółowego
harmonogramu wykonania  robót  –  w terminie  2 dni  od  daty zgłoszenia  żądania  przez
Zamawiającego.  Zaniechanie  wykonania  powyższego  obowiązku,  w  tym  również
przedłożenie  przez  Wykonawcę  harmonogramu  nierealnego  do  zrealizowania  (w
szczególności  przy uwzględnieniu  dotychczasowego sposobu i  szybkości  wykonywania
przezeń  prac),  poczytywane  będzie  jako  opóźnienie  uzasadniające  twierdzenie  o
nieprawdopodobieństwie  dochowania  uzgodnionego  terminu  końcowego  zakończenia
realizacji umowy i/lub  terminów pośrednich.

9. Wyznaczenie Kierownika robót nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za
przestrzeganie  przepisów  i  zasad  BHP  przez  pracowników  Wykonawcy  oraz  osoby
wykonujące  na  jego rzecz  pracę  lub  świadczące  usługi  na  podstawie  innego  stosunku
prawnego ( zwanych dalej pracownikami ). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania
we  własnym  zakresie  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  lub  Instrukcji
bezpiecznego  wykonywania  robót  w  zgodności  z  przepisami  i  zasadami  BHP,
sporządzenia  oraz  zapoznania  podległych  sobie  pracowników  zagrożeniami
występującymi  w  czasie  wykonywania  prac  i  sposobem  ich  eliminacji  (ryzykiem
zawodowym)  oraz  opracowanymi  dokumentami,  o  których  mowa  powyżej.  Jeden
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egzemplarz  Planu  lub  instrukcji  należy  przekazać  Zamawiającemu,  w  ciągu
najpóźniej 7 dni od dnia podpisania umowy.

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  zaznajomić  swoich  pracowników  z  zakresem  ich
obowiązków,  sposobem  wykonania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich
podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów
BHP. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za pracowników w zakresie
przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić
skuteczny  nadzór  osoby  o  właściwych  kwalifikacjach  i  uprawnieniach.  Wykonawca
oświadcza,  że  jego  personel  przez  cały  czas  realizacji  robót  posiadać  będzie  aktualne
badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami
prawa zaświadczenia.

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  organizowania  stanowisk  pracy  w  sposób  nie
stanowiący zagrożenia dla innych pracowników oraz osób trzecich na terenie budowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego, a w
przypadkach  nie  cierpiących  zwłoki  również  odpowiednich  służb  i  instytucji  (w
szczególności  policji  oraz  zakładów  ubezpieczeń),  o  wszelkich  dostrzeżonych
zagrożeniach oraz szkodach – tak w mieniu jaki i na osobie.  

13.  Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt:   ubezpieczenie  i
wyposażenie  BHP  dla  swoich  pracowników  oraz  ubezpieczenie  własnych  materiałów,
sprzętu,  narzędzi  i  całego  swego  mienia  znajdującego  się  na  budowie,  jak  również
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,

14.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia robót  i materiałów innych swoich
wykonawców,  które  mogą  być  narażone  na  uszkodzenia  lub  zabrudzenia  podczas
wykonywania robót przez Wykonawcę i ponosi materialną odpowiedzialność za szkody
przez niego wyrządzone. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roboty i materiały
innych Wykonawców o ile  nie zostały one odpowiednio zabezpieczone i  zgłoszone na
piśmie kierownikowi budowy.

15.  Wykonawca  zawrze  ubezpieczenie  od  ryzyk  budowlano – montażowych  i  po jego
opłaceniu zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od
daty  wezwania  do  dokonania  cesji  tego  ubezpieczenia  na  rzecz  Zamawiającego  lub
podmiotu przez niego wskazanego.

16.  Ubezpieczenie zawarte przez Wykonawcę obejmuje: wszystkie prace kontraktowe z
włączeniem prac prowizorycznych i tymczasowych.  od wszelkich ryzyk. Zamawiający ma
prawo wglądu do umowy pomiędzy Wykonawcą a Ubezpieczycielem.

17.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłożenia  Zamawiającemu  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi,  przy czym okres ubezpieczenia nie może upływać wcześniej niż w dacie
zakończenia  czynności  odbioru  końcowego.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować
uczestników  procesu  budowlanego  (Inwestor  i  inni  uczestnicy  procesu).  W przypadku
upływu  ważności  polisy  przed  upływem  terminu  zakończenia  prac  objętych  umową,
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Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia jej trwania na takich samych warunkach i w
sposób zapewniający ciągłość ważności polisy.

WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

§ 5.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy i złożoną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu, które
wynosi:

Netto:……………………………………………
Brutto:……………………………………………………
Stawka VAT 23%

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2. Strony  dopuszczają  możliwość  obniżenia  wartości   prac  określonych  w  umowie  w
przypadku odstąpienia przez strony od realizacji części prac z przyczyn technicznych lub
ekonomicznych Zamawiającego.

3. Powyższa cena obejmuje należny podatek VAT, określony odrębnymi przepisami. 

4. Wartość  dodatkowo  zleconych  robót  koniecznych,  o  których  mowa  
w § 1 ust. 5 umowy określona będzie kosztorysem sporządzonym na podstawie przedmiaru
robót,  protokołu  konieczności  i  uzgodnionych  cen  jednostkowych  wg  kosztorysu
ofertowego.

5. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi
w częściach:
1) I część - w wysokości 20 % wartości zamówienia – po wykonaniu niecki basenowej
oraz sprawdzeniu szczelności niecki, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót,
po otrzymaniu faktury, 
2)  kolejne  części  wypłacane  będą  na  podstawie  bieżącego  zaangażowania  robót,  po
wypłaceniu części I zamówienia,  co 2 miesiące,  na podstawie protokołów częściowych
robót,  po  otrzymaniu  faktury,  z  zastrzeżeniem,  że  przedostatnia  część  (lub  dwie
przedostatnie części) wynagrodzenia musi uwzględniać pkt 3,
3) ostatnie 30 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po wykonaniu całości prac objętych
umową.
Ponadto rozliczenie końcowe oraz rozliczenia częściowe nastąpią po przedłożeniu przez
Wykonawcę  oświadczeń  wszystkich  Podwykonawców  o  całkowitym,  lub  częściowym
rozliczeniu  z  Wykonawcą.  Brak  przedłożenia  takiego  oświadczenia  uprawnia
Zamawiającego  do rozliczenia  bezpośrednio  z  Podwykonawcą,  umniejszając  stosownie
wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Faktury za wykonane i odebrane roboty płatne będą przelewem przez Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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KARY UMOWNE

§ 6.1. Strony ustalają,  że  obowiązującą  między nimi  formą  odszkodowania  będą  kary
umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Za zwłokę w rozpoczęciu prac objętych umową w wysokości  1000 zł za każdy
dzień opóźnienia rozpoczęcia wykonywania robót;

2) za  zwłokę  w  wykonywaniu  prac  objętych  umową  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; za zwłokę rozumie się
niewykonywanie  robót  budowlanych  przez  okres  co  najmniej  5  dni,  pomimo
sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy przez to rozumieć, że w 6 dniu
niewykonywania prac, Zamawiający nalicza karę za dotychczasową zwłokę 5 dni i
nalicza ją do dnia podjęcia robót przez Wykonawcę. Uprawnieniem do naliczania
kary  jest  wpis  Inspektora  Nadzoru  do  dziennika  budowy  o  przerwaniu  w
wykonywaniu robót;

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto licząc
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki; 

4) za brak porządku na placu budowy – kara w wysokości 1000 zł będzie naliczana w
przypadku  braku  reakcji  Wykonawcy  w  ciągu  12  godzin  na  wpis  inspektora
nadzoru do dziennika budowy nakazujący uprzątnięcie placu budowy;

5) za zlecenie prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 5000 zł; 
6) za  niewykonanie  prac  w  terminie  określonym  w  §  2.2  w  wysokości  0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonych od następnego
dnia po upływie terminu określonego w § 2.2.

7) za zaprzestanie realizacji umowy w wysokości 10000 zł;
8) w przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  10  %
wynagrodzenia umownego brutto;

9) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej
zmiany w wysokości 5000 zł;

10) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto

12) w przypadku nie przekazania jednego egzemplarza Planu lub Instrukcji, o których
mowa w § 4 ust. 9 umowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODBIÓR ROBÓT
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§ 7.1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru będzie całość przedmiotu zamówienia
określona w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na piśmie.

3. Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót
w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i
osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

4. Jeśli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
w tym celu wyznacza termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu
nie przyjmie naprawy;

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy;

3) jeśli wady nie nadają się do usunięcia i nie umożliwiają korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku.

5. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego,
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt potrąci z
kwoty, na jaką zostanie wystawiona faktura wykonawcy.

6. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad
lub usterek.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu
wad  lub  usterek  (po  uzyskaniu  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru)  i  zażądania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY

§  8.1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonanych  robót  
i zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres  60
miesięcy  od  dnia  bezusterkowego  odbioru.  Gwarancją  objęta  jest  całość  przedmiotu
zamówienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu
gwarancyjnego, na wbudowane materiały lub urządzenia do gwarancji udzielanych przez
producenta. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Wszelkie  wady  ujawnione  w  okresie  gwarancyjnym  powstałe  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14
dni  od zawiadomienia  dokonanego przez  Zamawiającego.  W przypadku skorzystania  z
uprawnień  gwarancyjnych  przez  Zamawiającego,  okres  gwarancji  biegnie  na  nowo,  na
naprawiony (wymieniony) element (część) przedmiotu zamówienia.
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4. Na  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  wnosi  przed
podpisaniem  umowy  10 % ceny  oferowanej  brutto  określonej  
w umowie, tj. ................... zł
słownie: ...................................................................................................

Oryginały  poręczeń  bankowych  i  gwarancji  ubezpieczeniowych  powinny  obejmować
okres nie krótszy niż 30 dni od daty zakończenia robót i być złożone w Urzędzie Miejskim
w Śremie  w  pokoju  nr  9.  W przypadku  dokonania  wpłaty  w  formie  gotówki  należy
przedstawić kserokopię dowodu wpłaty. 

5. Część zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ..............................................zł
słownie: ..............................................................................................................
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu zgodnego z umową wykonania robót,
zostanie  zwrócona  w  ciągu  30  dni  od  daty  przekazania  robót  i  uznania  ich  przez
Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6. Pozostała  część  zabezpieczenia  służąca  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i
gwarancji w wysokości 30%, tj. ......................................................zł
słownie: ...........................................................................................................zł
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7. Rękojmia wynosi ……, liczone od dnia bezusterkowego odbioru robót.

8. Jeżeli w okresie rękojmi Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek,
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej
części zabezpieczenia wraz z odsetkami, o której mowa w ust. 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.1. Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  umowy wymagają  aneksu w formie  pisemnej  
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia umowy. Dopuszcza się zmianę w przypadku:
- zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy;
- zmiany ilości części płatności
- zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów  w tym zakresie;
- zmiany terminu realizacji umowy;
-  w  razie  gdy  niezbędna  jest  zmiana  sposobu  wykonania  Umowy  ze  względów
technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany
sposobu  wykonania  umowy  skutkowałby  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem
przedmiotu  umowy,  pod warunkiem,  że Wykonawca  zaoferuje  rozwiązania  techniczne,
technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach.
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§ 10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

§  11. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§  12.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  tej  umowy,  strony  poddają
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§  13. Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  1  egz.  dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Podpisy:

              

Zamawiający:                  Wykonawca:
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