Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/ZO/WMW/2018

Załącznik nr 4
Umowa nr ...../WMW/2018

zawarta w dniu ......................2018 r. pomiędzy:
Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin
reprezentowana przez
Artur Kochański- Prezes Stowarzyszenia
Zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
........................................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………….

działającą na podstawie …………………………………………………………………………………

posiadającą NIP ...........................................................

REGON .......................................................................

reprezentowaną przez:

. ..................................................................................

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
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§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w
dniu …………………………..
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie do wykonania robót remontowych/budowlanych
w lokalu użytkowym/lokalach użytkowych przy ul…………………
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: przedmiar/przedmiary będące
załącznikiem/załącznikami nr…………. do zapytania ofertowego.
2.

Szczegółowy zakres zamówienia określają załączone do umowy załączniki:
a). Oferta Wykonawcy.
b). Przedmiar ..…..……………………………………..zmówienia będący
załącznikiem/załącznikami nr…………….do zapytania ofertowego.

.
3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej - II etap”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IV.
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
§ 2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu sprzętu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu robót remontowych/budowlanych
wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie .
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
przedmiarem/przedmiarami będącymi załącznikiem/załącznikami nr ……..do zapytania
ofertowego, polskimi normami, prawem budowlanym i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi
przepisami prawa (a w szczególności przepisami dotyczącymi bhp, p. poż., prawa pracy), a także
z wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem budowlanym będącym przedmiotem zapytania
ofertowego, oraz przedmiarem robót i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz nie będzie domagał się z
tytułu ewentualnych jej braków żadnych roszczeń.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy może być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną
na podstawie przekazanej dokumentacji.

§ 3.
Roboty remontowe/budowlane, których dotyczy umowa będą wykonane do 10.01.2019 r.
Za termin zakończenia robót rozumie się datę zgłoszenia gotowości do odbioru wraz ze złożeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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§ 4.
1. Za wykonanie robót wymienionych w § 1 w terminach ustalonych w § 3, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości:....................................... …..PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………..)
w tym podatek VAT w wysokości ………………………………………….………..PLN
(słownie…………………………………………………………………………………..)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w pkt. 1 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności
niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§ 5.
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, wypłacona będzie po odbiorze końcowym , który
będzie podstawą do wystawienia faktury. Do faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru robót.
Przewiduje się możliwość płatności w transzach po wykonaniu określonego etapu prac.
Szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany w chwili podpisywania umowy z
Wykonawcą.
2. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego faktury.
3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
§ 6.
1. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu
plan wykonania prac oraz ich kolejność i lokalizację, a także harmonogram robót objętych
niniejszą umową.
2. Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość sprzętu, materiałów, elementów pomocniczych, obsługi
specjalistycznej oraz pracowników do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudniani do realizacji zamówienia pracownicy posiadają
niezbędne umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie w swoich specjalnościach.
4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP, ppoż. utrzymać porządek na placu
budowy i poza nim w związku z prowadzonymi robotami.
§7.
1. W celu realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się współdziałać w szczególności
dostarczać wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że kierujący w jego imieniu robotami posiada wymagane przez polskie
prawo uprawnienia w zakresie robót budowlanych, zaś wszelkie prace objęte niniejszą umową
zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w umowie.
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3. Jakość wykonania robót zostanie poddana kontroli w trakcie trwania oraz po zakończeniu prac.
Z kontroli tej zostaną sporządzone zapisy w formie stosownych protokołów.
4. W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o niewłaściwej jakości wykonania robót,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania dodatkowych prób i badań kontrolnych na
koszt Wykonawcy, potwierdzających prawidłowość wykonania prac.
§ 8.
1.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalem/lokalami w którym mają być prowadzone
prace objęte niniejsza umową, a także że znana jest mu lokalizacja oraz wszelkie trudności
mogące wyniknąć w trakcie wykonywania prac i przyjmuje na siebie ryzyko prowadzenia robót
wynikających z powyższych warunków.

2.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania porządku w trakcie trwania prac
remontowych/budowlanych, a w szczególności: wyznaczyć miejsca do składowania materiałów,
zapewnić systematyczne usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w trakcie robót w
tym nadwyżek materiałów niezwłocznie po ich powstaniu jak i po zakończeniu prac.
§ 9.

1.

Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku
Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.

2.

Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót
oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji
zadania.

3.

Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób legalny, ponosząc
wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz
środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,
opłaty i kary z tym związane.
§ 10.

1. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty zakończenia prac Odbioru
dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron.
Po dokonaniu odbioru robót Komisja sporządzi protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy usterek i braków, zostanie spisany
protokół i Komisja wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia.
§ 11.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, której termin
rozpoczyna bieg z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru
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końcowego przedmiotu umowy, a kończy się po upływie 3 lat zgodnie z ofertą, licząc od daty
dokonania odbioru końcowego.
2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek
przystąpienia do ich usuwania w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzeniem usunięcia
zgłoszonej wady będzie podpisanie protokołu usunięcia wady przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
§ 12.
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
1.2. Zachodzą przesłanki do zgłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy.
1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia
wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
1.4. Wykonawca nie rozpoczął robot oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie i wyznaczającego termin podjęcia robót.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące
obowiązki:
2.1. W terminie do 7 dnia od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na
dzień odstąpienia.
2.2. Wykonawca zabezpieczy na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie
od umowy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
2.3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczonych.
2.4 . Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada obowiązany jest do:
a. dokonania odbioru robot przerwanych,
b. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza i uzbrojenia terenu budowy,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 – 1.4 może nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych.
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§ 13.
1. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w
wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
2. Wstrzymanie robót, o którym mowa w pkt.1 nie powoduje zmiany terminów określonych w § 3.
3. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.
§ 14.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
2. Kary umowne nie stanowią zwolnienia z odpowiedzialności za szkodę.
3. Strony ustalają prawo do odszkodowania uzupełniającego na wypadek gdyby poniesiona szkoda
była wyższa niż ustalone kary umowne.

§ 15.
Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
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na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców.
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5
225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku
zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
§ 16.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 17.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 18.
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla miejsca działalności Zamawiającego.

§ 19.
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach:

- 2 egzemplarze Zamawiający
- 1 egzemplarz Wykonawca

Zamawiający

Wykonawca

