
Załqcznik nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

UMOWA Nr..........."",
zawarta w dniu r. w Trzęsówce pomiędzy Parafią Rąmskokatolicką

p.w. św. Anny w Trzęsówce, Truęsówka 237, 36-106 Trzęsówka, woj. podkarPackie

z nadanymNr NIP : 8 1 4- 1 44-3 8 -3 8, Regon : a4a0286ż2 rcprezentowaną ptzezi

1. Ks. Stanisław Majda - Proboszcz Parafii
zwally w dalszej części umowy Zamawiającym

a

1.

repre z ento w arlą pr zez:

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku przeptowadzonego zapylańa ofertowego Zamavłiający powierza a WYkonawca

przyjmuje do wykonaniazadanie pn.: noTermomodernizacja Kaplicy Parafialnej p.w. Matki

Bożej Częstochowskiej w Ostrowach Baranowskich".

§1
I. ZaWęs tzeęzaw zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.: ,rTermomodernizacja

Kaplicy parafialnej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach Baranow§kich",

tj .:

1 ) Izo|acja termicznai przeciwwilgociowa ścian'fundamentowych,

2) Stolarka drzwiowa,

3) Stolarka okienna,

4) Docieplenie ścian dolnego i gómego kościoła,

5) Docieplenie stropu nad 1I-gą kondygnacją,

6) Docieplenie stropu nad l-wszą kondygnacją,

7) Docieplenie posadzki w części dolnego kościoła,

8) odbój.
IJ szczegółowienie parametrów technicznych zamówienia:

} Docieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS 0,036 WmK grubości 6cm,

} Docieplenie ścian kaplicy styropianem EPS 0,036 WmK grubości 10cm,

} Docieplenie stropodachu kaplicy wełną mineralną 0,039 WmK grubości l5cm,

} Docieplenie stropu wewnętrznego kaplicy wełną mineralną 0,045 WmK gruboŚci lOcm,

} Docieplenie podłogi na gruncie kaplicy styropianem EPS 0,038 WmK gruboŚci 10cm,

} Wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną U_1,1 Wm2K szczelną,

} Wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę okiennąU:1,3 Wm2K szczelną.

2. Wykonawca przedmiot zamówienia będzie rcalizowń zgodnie z projektem technicznym,

kosztorysem ofertowym, obowiązującymi normami i przepisami oruz sźŃą budowlaną.

3. Wykonawcazłealizuje zńańę z własnych pełnowartościowych materiałów, które muszą

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie

oraz obowi ąrującymi przepisami (przy odbiorze końcowym robót Wykonawca musi

przedstawić ZamańĄącemu stosowne atesty i certyfikaty).
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4. Ponadto WykonawcazobańąaĄe się do:

1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. na budowie,
2) bieżącego utrzymania porządku w miejscu pracy, a po jej zakończeniu uporządkowania

placu budowy,
3) ochrony mienia placu budowy do momentu ptzekazartia użytkownikowi,
4) ńenvłocznego usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji

i rękojmi.

§2
I. Zawykonanie robót wymienionych w §l strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto

słownie złotych:
Wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT: ........% wynosi .................zł. słownie

złotych: zgodnie

z oferą Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usfug (VAT) wynagrodzenie ulegnie

zmiańe stosownie do zmiany stawki podatku bezzmiarry wynagrodzenia netto.

3. Wynagrodzenie określone w pkt I zawiqa wycenę wszystkich prac, usfug, dostaw i opłat

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i do przekazania go Zarnańającemu
zgodnie:

- z wymoganiZamańającego określonymi w zapytaniu ofertowym,
- zobońązltjącymi przepisami, normami i sztuką inżynierską.

4. Zamauliający nie udziela zaliczek.
5. Wynagrodzenie określone w ust.l poza zakresem tzeczowm określonym w § l pkt 1

niniejszej umowy obejmuje także inne koszty zwięane z rcalizacją przedmiotu umowy,
w szczególności:

kosźy dokonyr,vania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badń, wpięó,

sprawdzeń, opinii, ię.,
instrŃcje w języku polskim obsługi obiektu, lxządzeń i instalacji,
ko szty pr ac por ządkowo - go spo darczy ch ptzed o dbiorem o statecznym,

koszty poboru wody z wodociągu do celów budowy,
koszty energii elektrycznej do celów budowy,
dozorowanie terenu budowy,
wszystkie niewymienionę znazw koszfy i nakłady.

§3
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia
podpisania niniej szej umowy.

§4
Wykonawcazobowiązuje się do ztealizowania przedmiotu umowy w tęrminie:

1) termin rozpoczęcia: z dniem przekazania terenu budorvy

2) termin zakończęńa: 15 października 20t9r.



§5
1. Strony ustalają następujące zasady postępowańaptzy realizacji inwes§cji.
1.1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od

daĘ zgłoszenia przez Wykonawcę. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest

zobowiązarry odkryó roboty lub wykonaó odpowiednie otwory niezbędne do zbadańa
wykonanych robót a następnie przywróció je do stanu poprzedniego na własny kosź.

I"2" Wykonawca jest zobovnązany do umozliwienia wstępu na teren budowy pracownikom

organów pństwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych,

wymaganych dokumentów.

1.3. 'Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zńszczeńa wykonanych robót

lub ich części (bądź kłńzieży urządzeń) naprawió je i doprowadzić do stanu

poprzedniego.

I.4. Komisyjny odbiór końcowy robót dokonany będzie ptzęz Zamawiającego w ciągu
10 dni od daty pisemnego powiadomienia ZamawiĄącego przęz Wykonawcę

. o zakończeńurobót i gotowościzadańa do odbioru.

1.5. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
ciEży naZamawiĄącym.

1.6. W odbiorze uczestniczyć będąprzedstawicięlę Zamańającego i Wykonawcy.
I.7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień zgloszenia odbioru końcowego

następujące dokumenty porwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu

odbioru: atesty, deklaracje zgodności i eertyfikaty bezpieczeństwa na wbudowane

materiały. Nie dostarczenie Ww dokumentów lub brak kompletu dokumentów

traktowane będzie jako brak gotowości do odbigru.

1.8. Z czynności odbioru strony spotządzają protokół zańerujący wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru"

1.9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamańającemu
przysługuj ą następuj ące uprawnienia:

a) jeżeli wady nńają się do usunięcia, może odmówió odbioru do czasu usunięcia
wad (usterek),bądź bdstąpió od umowy jeśli Wykonawca ńe zdoła ich usunąó

w uzgodnionym Qzasie,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemoźliwiają
użytkowanie zgodne zprzęznaczeniem, Zamawiający może odstąpió od Umowy
lub żądń wykonania przedmiofu Umowy po ruz drugi.

1.10. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy vql7rlaczone na

usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez

up owa:żni onych przedstawici eli Zamawiaj ące go i Wy,konawcy.

1.11. Zamawtający Wznacza termin przeglądu obiektu w okresie rękojmi igwarancji.
W razie stwierdzenia wad i usterek Wznaczatermin ich usunięcia.

§6
1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na tzecz Wykonawcy za wykonane roboty,

odebrane bez zastrzeżeń, na podstawie wystawionej przęz Wykonawcę faktury dostarczonej

Zarnawiającemu wTazzpodpisanym przęzkomisję protokołem odbioru końcowego robót.



2. Termin zapłaĘ faktury pruez Zamawiającego wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia

faktury wraz z protokołem odbioru końcowego robót ZamawiĄącemu na konto

Wykonawcy Nr.......... ..... w banku

§7
1. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w §2 podlega pomniejszeniu o wyliczone

ewentualne kary umowne zgodnie z §9 ust. żphł.2.1 do2.3.

2. Wykonawcavłytńa zgodę na potrącenie z faktury ewentualnych kar umownych ptzez

Zamawiającego.

§8
Okres gwarancji za wykonany i odebrany przedmiot umowy wynosi: 60 miesięcy od daty

odbioru końcowego . Zasady realizacji gwarancji określa zŃączniknr 1 do niniejszej umowy.

1. Obowiązującą formą odszkodowaniu **o§iro nąmiędzystronami będą kary umowne.

2. Wykonawc a zapłaci ZamańĄącemu kary umowne w następujących przypadkach:

2.1. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru

w wysokości 0,2Yo wynagrodzenia umownego zakażdy dzień zwłoki,
2.2. za ńetetminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi

i gwarancji wad i usterek w wysokości 0,żYo wynagrodzenia umownego zakażdy dzieft

opóźnienia licząc od dnia lvq1:znaczonego na usunięcie wad i usterek,

2.3. za odsĘpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

vrynagr o dzenia umownego.

3 . Zamawiający zapłaci'Wykonawcy:
3.1. za odsĘpienie od umowy przęz którąkolwiek ze stron z ptzlczyr\ zaktóre odpowiada

Zamańaj ący l 0% wynagrodzenia umownego,

3.2. za zwłokę w odbiorze przedmiofu umowy, karę umowną w wysokości 0,2%;o

wynagrodzenia umolvnego', zakażdy dzięń zwłoki liczony od dnia .vqlznaęzonego dla

odbioru.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przevłyższającego wysokośó

kar umownych.

§10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicmości powodującej,że wykonanie rrmowy nieleży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

Zamawiający moze odsĘpió od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca możę żądać jedynie

wynagrodzenianależnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§11
Wszelkie złniarty, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z nińejszej
umowy, wymagają formy pisemnej izgody obu stron pod rygorem niewazności takich znian.

§12
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:



1. Wykonawcy - w razię zawiadomienia przęz Zamavnającego, że ten nie będzie wstanie

realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądż przekazańa

terenu budowy).
ż. ZamawiĄącemu - gdy:

Wykonawca nie rozpoczĄ, ptac i robót lub przerwń prace i roboty i nie wznowił ich

mimo w ezvł ń Zamawnjącega, przez okres dłaższy niz 1 miesiąc,

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy

nie IeĘ w interesię publicznym, częgo nie mozna było przewidzieć w chwili zavłarcia

umowy,

ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy lub rozwięańe firmy Wykonawcy, bądż

wydanie nakazu zajęcia maj ątku Wykonawcy,

Wykonawca wykonuje prace będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy,

nieestetyczny, niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i pomimo wezwania ze strony

Zamańającego do zmiany sposobuwykonania, nie zastosuje się do jego zaleceh.

§13
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaźności. Strona mĄąca

zamiar odstąpió od umowy powinnapodaó także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§14
W prąrpadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących cąmności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamańającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych

robót według daty odstąpienia od umowy.
2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a 'Wykonawca

zabezpieczy przerwane roboĘ. Kosź robót i czynności zabezpieczających poniesie

strona, zktfuej przyczyndoszło do odstąpienia od umowy.

3. Wykonawca spotządzi .vqtkaz materiałów i utządzei, których nie może

wykorzystać do ręalizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy,

Zamańający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i lłządzeńoraz jeprzejąó.

4. Wykonawca usunie z terenu buPowy obiekty i vrz$zenia zaplecza budowy oraz matenŃy

i konstrŃcje stanowiące jego własność w terminię do 7 dni po terminie przerwaria robót.

§15
Właściwym do rczstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę

Zamańającego.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsą umową mĄą zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§17
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po l egz. dla każdej ze stron.

§18
Zńącznikiem do niniejszej umowy stanowiącym jej integralnączęść są;

1. ZasaĘ rcalizacjigwarancji - ZńączńkNr 1.

(Zamawiajqcy)



ZaŁącznlknr 1 do umowy

ZAsADY
realizacji gwarancji na wykonaną inwesĘcję pn. ,rTermomodernizacja Kaplicy,"'1,1ł' ;'

Parafialnej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach Baranowskich"

'Wykonawca:

1. Udziela 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane, wbudowane matęrińy oruz

do starczon e utządzenia.
2. Bieg gwarancji liczy się od dnia następującego po dniu podpisania protokołu

końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt wady ustalone w protokole

końcowego odbioru obiektu orźv powstałę z jego winy wady wykonanych robót
ujawnionych w okresie gwarancji.

4. W okresie gwarancji wszystkie ptzeglądy i naprawy przeprowadzane będą przez
Wykonawcę, na koszt Wykonawcy.

5. O wykryciu wady Zartańający jest zobońryany zawiadomić niezwłocznię na piśmie
Wykonawcę. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie zryznaczeńem
przęz Zamawtaj ące go terminu na usunięcie wady.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym terminie, Zamawiający po

uprzednim zawiadomieniu wykonawcy, może zlęció ich usunięcie podmiotowi
trzeciemu na kosź Wykonawcy. Gdy Wykonawca nie rwróci Zamawiającemu
wterminie 14 dni poniesionych kosźów zwięanych z zastępczym usunięciem wad,
Zanańający potrąci równowartość tych kosztów z wniesionego zabezpieczenia

Ęrtułem gwałancj i j akości.
7. Usunięcie wady będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez

przedstawi cieli Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji po upływie pierwszego roku,

a następne po upływie kazdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych
robót sporządzotty zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostaną ewentualne
wady i usterki określając jednoczęśnie termin na ich usunięcie.

9. W przypadku konieczności pilnego dokonania istotnych napraw uniemozliwiĄących
eksploatację obiektu Wykonawca pokryje poniesione z tego tytułu koszty po ich
udokumentowaniu przez Zamańającego.

10. W przypadkach spornych strony powołują rzeczoznawcę, którego koszty pokryje ta
strona, dla której łyynik ekspertyzy będzie negatywny.

ll.Zalnańający jest uprawniony do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji
i rękojmi po upływie okresu na jaki gwarancja i rękojmia zostńa udzielona, jeżeli
zawiadomi Wykonawcę o wadach przedupływem okresu gwarancji i rękojmi.

12. Umowa, której integralny zńącznik stanowią niniejsze zasady stanowi dokument
gwarancji.

pieczątka i podpis Wykonawcy
AKCEPTUJĘ
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