
Załącznknr 2 do zapltania
ofertowego

UMO}YA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt)

zawartaw dniu."...." ..r" w Chojnie pomiędry:

Gminą Chojna - Szkołą Podstawową nr 1 im" Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15,
74-50a Chojna reprezentowany przezĘrektora Szkoły - Wiolettę Jesiołowską zl^ranądalej w
treści umo wy " Zarnań ający m"'

a

reprezentowany m pt zez:

NIP -" . """"" REGON - ... .,,.zwanym dalej wtreści umowy "Wykonawcą""

Niniejsza umowa zostaje zawuIa w rezultacie dokonania przezZamańającego wyboru ofeĘ
Wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego dla zamówień publiczrych ponizej 30 tys. Euro,
przeprowadzonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. na wykonarrie miejsca aktywnej rekreacji pn.
,,Otwarta Strefa Aktyvmości przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie""

L Postarrowieniaogólne

§l

l. Zamańający decą a Wykonawca przyjmuje do wykonania miejsce aktywnej rekeacji pn"

,,Otwarta Strefa AĘwności prry Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie"
obejmującego: siłownię plenerową strefę gier i relaksu oraz plac zńaw o charakterze
sprawnoŚciowym w Szkole Podstawowej nr l im Janusza Korczaka w Chojnie, przy ul.
Szkolnej 15 74-500 Chojna. InwesĘcja współfinarrsowana jest ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Firycmej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastnrktury Sportowo - Rekreacyjnej
o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy AĘwności (OSA) Edycja 2018.
Zanavłtający posiada dokumentację technicztą obejmującą zakres przedmiotu umowy pn.
,,Otwarta Strefa Alctywności prry Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie"

2. Zakres robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową:
,,Projekt zagospodarowania ogrodzonego placu zabaw, streĄ, relaksu oraz siłowni plenerowej",
do starczoną pr zez Zamawi aj ące go 

"

§2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik
budowy" ,.,.", flf tel" ".. , "., ,.. posiadający
uprawnienia budowlane nr .,, . . ..wydane w dniu

&



§3

Funkcję inspektora nadzoru dńaŁającego w imieniu Zamawtającego sprawować będże, tel.

§4

Wykonawca oświadczą że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane
uprawnienia i dośwradczenię w realizowaniu prac budowlanych o których mowa w umowie i
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją pĄektową i
zasadami *ied"y technicmej.

§5

Wykonawca oświadcza, że zapomał się z dokumentacją projektową i nie wnosi uwag do jej
tr"eści" Unaje jąza podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§6
Wykonawcazobowiązuje się do nealiznwaniaprzedmiotu umowy siłami własnymi bezudziału
podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron umowy

§7

l" Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zanańającego
naleĘ:

a) Protokolame przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od
podpisania umowy.

b) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy.

c) Dokonanie odbioru końcowego.

2" Poza innymi obowiąkami wynikającymr z treści umowy, do obowiązkow Wykonawcy
naleĘ:

a) Protokolame przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym przez
Zamańającego.

b) Zagospodarowanie terenu budowy i zapleczasocjalnego dla potrzeb własnych - zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.: doprowadzenie wody do zaplecza
budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie licmików ruĘcia wody i
energii oraz ponoszenie kosźów zuĘcia wody i energii w okresie realizacji robót
obj ętych umową dokonanie konieczrych uzgodnień.

c) Zapewnienie ochrony mienia zrajdującego się na terenie budowy" w szczególności pod
wzgl ędem pr zeciwpożarowym.

d) Utrzymarrie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwesĘcji"

e) Omaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy.

f) Przeprowadzenie prob i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicmymi



wykonania i odbioru robot budowlano - montżowych na własny kosź"

g) Dokonanie niezbędnych zajęć drog i chodnikow na własny kosź,

h\ Z§oszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub
zanikających"

i) Wykonanie na swój kosa odkrywki elementow robót budzących wąĘliwości w celu
sprawdzenia jakości ich wykonarrią jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem.

j) Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy orM sporządzenie dokumentacji
powykonawezej w dwóch egzemplarzach na własny koszt.

k) Po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich wządzeń Ęmczasowych,
zapleczaitp. oraz uporządkować teren budowy i robot"

l) Informowanie Zamawi{ącego, bez ru,łocmie o problemach i okoliczrościach
mogących mieć wpĘw na wykonanie przedmiotu umowy a w szczególności na jakość
robót lub opóźnienie terminu wykonania robót"

3 " PrzekazańeZamańającemu certyfikatówna mak bezpieczeństwa, ceĘfikatów zgodności
i aprobat technicmych orźź gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt.
Wykonawca w trakcie realizacli przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności
poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jeżeli zprzyczyn technologiczrych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z
przyczyn ekologiezrych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobo*ią"any jest do
przekazania powstĄch odpadów do unieszkodliwienia na własny kosź. Wykonawca
zobowiązany jest udokumentować Zamawiająeemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy"

III. Termin wykonania i odbiór końcowy pnedmiofu umowy

§8

Termin wykonania przedmiofu umowy ustala się na 3| pńdńemika 2018 r.

Za podstawę wykonarria przedmiotu umowy w terminie jak w ust.1 uzraje się potwierdzony
przez inspektora nadzoru rłpis do dziennika budowy o zakańczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

Odbior końcowy przedmiotu umolvy nastąpi najpózniej w terminie 5 dni roboczych od
pi s emne go zg!.oszenia p rzez Wykonawc ę zakohczenia robót,

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

I" Zamańający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy starrowiącej zilącmlknr l do Umowy, zgodnie z
załączsnymharmonogramem rzeczowo-finansowym robót, na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych obmiarów wykonarrych robót. Wartość robot zgodnie z ofertą cenową nie
przel<roczy kwoty brutto ftącnie zY AT l: zł
(słownie: )

l.

2.

ł
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.t obejmuje wszystkie koszty nńęane z
realizacj ą przedmiotu umo\^ry.

V" Warunki płatności

§10

l. Podstawą zapłaĘ będzie faktura końcowa wystawione przez Wykonaweę dla
Zamawiającego"

2" Termin płatrości prawidłowo wystawionej fahury wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia
faktury przez Zamańaj ącego wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4"

3. Wykonawca wystawi fakturę zaprzedńot umowy, wg. wzoru:

Nabywca
Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
74-5aa Chojna
NIP 8581726l44

Odbiorca
Szkoła Podstawowa nr l im" Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15,74-50a Chojna
tel. : +48-9 1 -41 -43 -9 5 5, fax. : +48-9 l -4I -43 -450
e-mail : korczakchojna@wp.pl

4" Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez uwag.

5. Wynagrodzenie Wykonawey zostanie przekazane na jego rachunek bankowy ff

banku

6. Zamańający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczk,t"

7. Zamawtający wstrzyma do czasu ustania przycTqy, płatność faktury - w całośei lub w
częŚci, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ktoregokolwiek z zobońęń
wynikających z Umowy.

8. Za dńeh zapŁaĘ u,waża się dzień obciązenia rachunku barrkowego Zamańającego"

\1. Gwarancja jakości

§l1

l. Wykonawca udzieli Zarnańającemu gwarancji na wykonane roboĘ budowlane na
okres . , " ." miesięcy,licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca udńela ZamańĄącemu gwarancji na urządzenia (sprzęt) zgodne z
okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niz gwarancja zadekluowana w
ńożonej ofercie i zobowiazuje się do wykonania wszelkich roszczehZamańającego z
tytułu §ch gwarancji na własny kosź"

3, Zamańający może wykonywać uprawnienia z Ętńu rękojmi za wady ftzycme,
niezaleźmie od uprawnień wynikajacych z gwararrcji.



4. Wykonawca usunie wady zgłoszanę ptzez Zamańającego w okesie gwarancji w
terminie nie dłuzsąrm niZ7 dnt"

5, Czas trwania gwarancji na całość przedmiofu umowy wydłuza się o czas usurrięcia
zgłoszone1 wady

6. zamawtający moze zg!.aszać wady wykorzysĘąc do tego przeslanie pism pocżą lub
telefon zglaszajac zaistrriałe wady w roznowie lub przesyłając SMS lub przesyłając
pisma telefaksem lub pocztą email"

VII. Ubezpieczenie

§l2

1. Wykonawca jest zobowiązarry zawrzeć na swój własny kosż umowę ube4pieczenla
odpowiedzialności cywrlnej obejmującej oehronę szkody na mieniu lub osobie
vqlrządzane przez Wykonawcę i powstałe w związku z realizacją prac określonych w
niniejszej umowie.

2" Obowiązek zawueiaumowy ubezpieczenia będzie uwazany za spełniony, wprzypadku
gdy Wykonawca przekże Zamańającemu polisę ubeąpieczeniową wraz z dowodem
opłaĘ składki, nie pozriej niżw dniu przejęcia placu budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie nealianje obowiązku wynikającego z ust" 2, Zamańającemu
prąrsługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. w takim przypadku zamańający
uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z §14 ust" 2 pkt 3"

YI[" Karv umowne

§l;
1. Str"ony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonarrie lub nienaleąrte wykonanie

przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawcapłaci Zamańającemu kary umowne:

l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 0,1Yo vrrynagrodzenia umowrego brutto w okresie pierws4rch 30 dni
kalendarzowych zrvłoki, liczone zakażdy dzień zwłoki,

b) 0,3Yo wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni
kalendarzowych zwłoki, liczone zakńdy dzień zwłoki,

c) 0,5 yo wynagrodzenia umownego brutto zakużdy następny dzień zwłoki

Z)za mvłokę w usunięciu wad stwierdzony ch prry odbiorze końcowym lub w okresie
gwarancji i rękoj ml za wady w wysokoś ci a,2 oń wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy zakuZdy dżeń zwłoki, liczonej od dnia .vq .zrrrczonego na usunięeie
wad;

3) za odstąpienie od umowy bezwużmej przlcryny lub za odstąpienie od umowy przez
Zamańającego zprrycrynleżących po stronie Wykonawcy w wysokości I0 %
wynagrodzenia umownego brutto.



3" Wykonawcawyrńazgodę naząłatę kar umownych wdrodze potrąceniazprzysługujących
mu należrości.

4. W przrypadku poniesienia szkody przevłyższającej karę umowlą, Zamańający zxtrzega
sobi e prawo dochodzenia odszkodowarria uzupełni aj ące go,

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych zakńdy roryoczęty dńeh
zrlrłoki, staje się wymagalne.

^ zapienvsry roryoczęĘ dzień zwłoki - wĘm dniu,

- za kżdy następny rozpoczęĘ dzień zwłoki - odpowiednio w kazdym z tyeh dni"

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zatrlawiającego w
protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji, V/ykonawca wyrńa
zgodę na usunięcie wad na kosź Wykonawcy.

7, W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w
protokołach zprzeg!ądu w okresie gwararrcji i rękojmi Zamańającemu służy prawo do
usunięcia wad na kosż i ryzyko Wykonawcy.

8. Kary umowne określone w niniejsrym paragrafie mogą być dochodzone łącmie"

Ix. postanowienia końcowe

§14

1. 1ff sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wykonawca zobońązarry jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kżdej
zrrianie siedziby, podmiofu, konta bankowego, nr NIP, RECION i telefonu.

3. Zmiana postanowień niniejszej rrmowy moze nastąpić wyłączrrie w sytuacji określonej w
art" I44 ust. l ustawy z dnia 29"0T"2004 r" Prawo zamowień publicmych"

4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają
r ozstr4l gnię ci u wł as ci wemu mi ej sc owo s ądo wi we dług si edziby Z amań aj ąc e go .

5. Integralną część umowy starrowi, oferta cenowa Wykonawcy i dokumentacja pĄektowa
wymieniona w §1 ust. 2.

6" Umowę wraz z zńącmlkań sporządzono w cźerech jednobrzrrńących egzemplarzach.
Trzy egzemplarze dlaZamańającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKoNA\ryCA


