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OGOLNEWARUNKlUMOVVY

§1
1・ZamawIaJaCyZieca，aGeneraInyWykonawcaprzyJmujedowyk°naniarobotybudowlane，

napodstawiekosztorysuofehOWegooraZSPeCyfikacjitechniczneJWykonaniaiodbioru

robbt，StanOWlaCyChodp°WiedniozaJacznikinrli2donin－qSZelumOW，ZWanedabj

robotami，

2・ZamawlaJaCyOSwiadcza・之eposiadaprawod。dysponowanianieruchomosc－anaCeie

bud°WlaneorazSrodkinarealizaqenlniqSZeiumOWy，

3“Zakresrzecz。Wyr。bOtokreSIakosztorysofehOWy，。ktdrymmowawust．1．

4・GeneraInyWykonawcazobowiazuJeS－eZreaiizowaerobotyzgodniezop－SemZaWahym

WnlnlqSZeJumoWie°raZZgOdniez：

1）warunkamiwynikajacymizprzepisOwtechnicznychiustawy－Prawobudowlane，

2）wymaganiamiwynikajacymlZObowiazujacychPoIskichNormiaprobattechn平nych，

C°WPrZyPadkuuZytychmateriaJewbedziepotwierdzone。dpowiednimiatestaml，

3）°PisemrobOtorazspecyfika萌techniczn WkonaniaiodbiorTrOb6t・

4）zasadami．rzeteIneJWiedzytechnicznejiustaionymizwyczaJami，PrZyZaChowaniu

tr°Ski°mlenieZamawlaJaCegooraZ°S6btrzecich，

§2
1・Stronyusta尾崎nastepuJaCytermInyreaIizaqlninlqSZqumOWy：

1）rozpoczecierob6t－……．．‥．．……．…

2）zakohczenierobet－

2・RobotybedawVkonywaneprzezGenerainegoWykonawce：

1）odponiedzialkudopiatkuwgodzinach：7－18，

2）wsobotywgodzinach：7－15，

§3
1“Przekazanieterenuwykonywaniarobdt，ZWanegOdalejterenembudowy，naStaPIWciagu

3dnioddniarozpoczecIaObowiazywaniaumowy．Przekazanienastapipr°tokolarnie．

2・GeneralnyWykonawcauzg。dnizZamawlaJacymorganizaqe terenu budowy・

3“Generalny Wykonawca dostarczy ZamawlaJaCemu W Clagu3dniod dnia przekazania

terenubudowuzgodnionywczeSn画ZZamawiaJacymharm°n°gramrZeCZoW°－CZaSoWo－

finansowyrobet，kt6ryzazgodaStronm。ZebyeaktualizowanywtrakciereaIizaqJumOW・

4．ZamawiaJaCy ZObowiazuJe Sie udostepnie nieodpねtnie na czas robOt GeneraInemu

Wykonawcywodeorazenergleelektryczna．

5．Generalny Wykonawca na swOj koszt ustanowikierownika rob6t w osobie Pana／Pani

§4
1・GenerainyWykonawcazobowiazuJeSIeutrZymaeterenbudowywczystoSciorazstrzec

bezpleCZehstwamieniaiosdbznajdujacychsienatereniebudowy．

2“Wczasie reaIizaq－robOt，GeneraInyWykonawca bedzie utrzymywaJteren budowyw

Stanje woinym od przeszkOd komunikacyJnyCh oraz bedzie usuwaii skねdowaJ

bezpieczniewszelkieurzadzeniapomocniczeizbednematerialy，odpadyiSmiecioraz

nIePotrZebneurzadzeniaprowizoryczne．

3“GeneraInyWykonawcazapewniwはSciwaorganizaqeikoordynaqer°b6t，

4．Generainy Wykonawca ponosipeJna odpowiedziaInoSe za jakoSe，terminowoSe oraz

bezplecZehstwowykonywanychrobOt，

5“GenerainyWyk°naWCaZobowiazujeSiezapewniebezpieczehstworobOtprzezca母CZaS

Wykonywaniar°b6torazzobowiazuJeSiedowkonywaniarobdtwsposdbgwarantujacy

PrZeStrZeganie przepISOWizasad BHP oraz p．poZ．，Zardwno osOb zatrudnionych na



budowiejakiosebtrzecich・Wszeikieszkodypowstaiewwynikutegotypuzaniedbah

GeneraInyWykonawcanaprawinawlasnykoszt・

6．Po zakohczeniu robdt Generalny Wykonawca zobowiazanyJeSt uPOrZadkowae teren

budowy－PrZekazacgoZamaw－aJaCemuWterminie3dnioddniapodpisaniaprotok01u

Odbiorukohcowege．

§5

1，GenerainyWykonawcazobowiazujeS－eWykonaerobotyzmaterialOwwymienionychw

dokumentaql，ZZaStrZeZeniem ust・2i4・

2，GenerainyWykonawcabedzieuzgadniaezZamaw－aJaCymWybdrmateriaIdwdlarobdt

Zamiennychidodatkowych・

3・Generalny Wykonawca・W raTaCh wynagrodzenia・O kterym mowa w§7ust・1・

ZaPeWniamateria母dowykonaniaPrZedmiotuumowy・

4．Materiary powinny posiadae Swiadectwa jakoSci，Certyfikaty kraju pochodzenia oraz

POWinnyodpowiadae：

1）dekiaracjomzgodnoScizPoiskimiNormam．iprzenoszacyminormyeurop＊kie・

ZgOdnezatestamiiaprObatamitechnicznym一，

2）wymaganiomopisurObdtorazspecyfikacjitechnicznejwykonaniaiodbiorurobOt，

3）wymagani°m dIa wyrobdw dopuszczonych do obrotui stosowania w

budownictwie．

5，Na kaZde Zadanie ZamawiaJaCegO GeneraIny Wykonawca obowiazanyJeSt Okazaew

stosunku do wskazanych materiaidw，urZadzehIub prOduktbw－StOSOWnylPraWem

Wymagany－dokument（atest，Cehyfikat，aPrObate techniczna，eurOPejska aprobate

techniczやkrajowadekIara亭卓．zgodnoSci・Znakbudowiany・itp・dokumenty）・

6．ZamawiaJaCy dopuszcza uzycie materialdw，urZadzehiproduktOw rdwnowaZnych do

materialdw，urZadzehi produktOw wymienionych w kosztorysle Ofertowym，POd

Warunkiem・Zeich parametry beda odpowiadaq parametrOm teChniczn9－uZytkoッT

OkreSIonymw specyfikacjitechnicznqwykonaniaiodbiorurobdt・WymieniOneWOPISie

materia母，urZadzeniaIub produkty一〇naZWaCh handlowych tam zawartych－nie sa

ObowiazuJaCe・

7．Na zamiane materiaJew，urZadzehlub produktdw uZytych do wykonania przedmiotu

um°Wy W StOSunku do kosztorysu ofertowego，bezwzgiednie wymaganaJeSt PISemna

ZgOdaZamawiaJaCegO・

8．Wszystkiemateria母POChodzacezprOWadzonychrObdt，nienadajacesiedoponowneg°

Wykorzystaniai wymagajace wywozu，beda stanowhy wiasnoSe GeneraInego

Wykonawcy．

9．GeneraInyWykonawcajestwytwOrCaOdpadbwwrozumieniuprzepisdwustawyzdnia14

grudnia2012r．Qedpadach（Dz“U“2013r・POZ・21zpdZn・Zm・）・

10．GenerainyWykonawcawtrakcierealizaqIPrZedmiotuumowymaob°Wiazekwpierwszq

koIejnoSci poddania odpaddw budowianych（np一　〇dpadOw betonowych，gruZu

budowlanego・itp・）odzysk°Wi・ajeZeiizprzyczyntechnologicznychjestonniemoZIiwy

lub nieuzasadniony z przyczyn ekoIogiCZnyChlub ekonomicznych，to GeneraIny

Wykonawca．zobowiazany jest do przekazania powstaNch odpaddw do

unieszkodIiwIenia．　Generainy Wykonawca zobowiazany jest udokumentowae

Zamawia」acemu SPoSdb gospodarowanja tymi odpadami，jako warunek dokonania

Odbiorukohcowego，

11．Poszczeg61ne etapy rObdt beda na bieZaco uzgadniane pomiedzy stronami．Przed

rozpoczeclem kaZdego kobjnego etapu robdt，GeneraIny Wykonawca uzyska od

ZamawIajaCegO dodatkowo potwierdzenie zakresui rodzaju robdt，ktdre maja bye

Wykonane．

§6
1，GeneraInyWykonawca」eStOdpowiedzialnyzadziaAanialubzaniechaniapodwykonawcy，

daIszego podwykonawcy，IegO PrZedstawicielilub pracownikdw，a takZe dalszych

POdwykonawc6W，jakzawねsnedziataniaIubzaniechania．



2・W terminie d°3dniod dnia zawarcia nin－eJSZej umowy GeneraIny Wykonawca

PO而OrmujeZamawiaJaCegOnaPiSmiepodrygoremniewaZnoSci，OPOdwykonawcachIub

dalszychpodwykonawcach・kterymmazostaep。WierzonareaIiza函robdt．Generalny

Wykonawca zob°Wiazanyjest wskazae nazwe，forme prawna，adres，NIP，REGON，

e－mail Oraz numer teiefonu do podwykonawcylub datszeg。Podwykonawcy。raZ

WSkazaezakresrobdt，ktOryzostaniepowierzonyposzczegdlnemupodwykonawcylub

daiszemupodwyk°naWCy．

3・Umowa z podwykonawcal a takZe umowa miedzy podwykonawca a dalszym

POdwykonawcalub miedzydaiszymipodwykonawcamlWymagaformy p－Semnel，POd

rygoremniewaZnoSci．

4・Generalny Wykonawca oSwiadcza，Ze umowa z podwykonawcalub daiszym

POdwyk。naWCabedziezawieralapostanowieniadotyczacewszczegdlnoSci‥

1）opisu przedmiotuzam6Wienia na robotywrazzewskazaniem numeru umoYy

taczacejZamawiaJaCegQQraZGeneralnegoWykonawceorazjakakonkretnieczesc
tego zamewjenia bedzie reaiizowana przez podwykonawcelub dalszeg°

POdwykonawce，

2）terminu zapJaty wynagrodzenia，kt6ry nie moZe bye dluZSZy niZ30dniod dnia

doreczeniaGenerainemuWykonawcy・POdwykonawcyiubdalszemupodwykonawcy

fakturyiub rachunku，POtWierdzaJaCyCh wykonanie zIeconego podwykonawcy－ub

daiszemupodwykonawcyzakresurobOt．

5．Umowaopodwyk°naWStWoniemoZezawieracpostanowieh：

1〉uzaleZniajacych uzyskanie przez podwykonawce p胤noSci od Gen中れeg。

Wykonawcy od zapJaty Generalnemu Wykonawcy przez ZamawiajaCegO

WynagrOdzeniaob句mujacegozakresrobOtwykonanychprzezp°dwykonawce，

2）uzaieZpiajacych zwrot przez GeneraIn等O Wykonawce podwykonawcy kwot

ZabezpieCZenia，Od zwrotu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy przez

ZamawlaJaCegOGenerainemuWykonawcy．

6・Generalny Wyk°naWCa Zobowiazuje sie do przedJoZenia Zamawlajacemu prqjektu

umowyopodwykonawstwo，atakZeprqiektujeJZmiany，WraZZZeStaWieniemiioScirobdt

iich wycena）nie pozn一g niZ　7　dni przed pianowanym zawarciem umowy o

P°dwykonawstwo．

7・GeneraIny Wykonawca zobowiaZe podwykonawcelub daIszeg°POdwykonawce do

PrZedbZenia ZamawlaJaCemu Prqiektu umowy o p°dwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotem

SarOboty，atakZeprqiektuJqZmiany，WraZZZeStaWieniemiIoScirobOtiichwycenaoraz

ZgOdy Generainego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci
ZgOdnejzprqjektemumowy，niep6ZnieJniZ7dniprZedpianowanymzawarciemumowy

OPOdwykonawstwo，

8，ZamawiaJaCemu W terminie do　3　dni od dnia otrzymania prqjektu umowy o

Podwyk°naWStWO PrZyS山gue PraWO do zgloszenia zastrzeZeh do prqjektu umowy o

POdwykonawstwoi do projektuJq Zmiany，W SZCZegdInoSci w nastepuJaCyCh

PrZyPadkach：

1）nieza－aczeniadoprojektuzestawieh，dokumentdwlubinformaqi，okterychmowaw

ust．6i7，

2）okreSlenia terminu zapねty wynagrodzenia d旧主szego niZ30dni od doreczenia

GeneralnemuWykonawcy，POdwykonawcyiubdaIszemupodwykonawcyfakturylub

rachunkuzawykonaneroboty，

3）Zamieszczenia w prqiekcie postanowieh uzaIeZniajacych uzyskanie prZeZ

POdwykonawce函tnoSciod Generainego Wykortawcy od zaphty Generalnemu

Wykonawcy prZeZ ZamawIaJaCegO WynagrOdzenla ObejmuJaCegO Zakres robet
Wykonanychprzezpodwykonawce，

4）gdy prdekt zawiera postanowienia uzaleZniajace zwrot prZeZ Generainego

Wykonawce kwot zabezpieCZenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu
WykonawcyzabezpiecZenianaleZytegowykonaniaumowyprzezZamawiaJaCegO，

5）gdy termin reaiizadi robdt okreSionych prqiektem jest dluZszy niZ prZeWidywany

umowadlatychrobdt．



6）gdypr函ktzawierap。StanCやeniadotyczacesposoburOZliczyzawykonanerOboty

uniem°Ziiw－aJaCegO rOZ－iczenletyCh robetpomiedzyZamaw－aJaCym a Generainym

WykonawcanapodstawieninleJSZeJumOWy・

9．W przypadku zgloszenia przez ZamawiaJaCegO ZaStrZeZeh do projektu umowy o

podwykonawstwowterminie3dnioddniaotrzymaniazastrZeZehdoumowy－Generalny

Wykonawca moZe przedloZye ZamawIajacemu zmieniony prOjekt umowy o

podwykonawstwo，uWZgiedniaJaCyWCaloScizastrzeZeniaZamawiaJaCegO・

10．Niezgloszenie pISemnyCh zastrzeZeh do przedloZOnegO PrOjektu umowy　°

podwyk°naWStWOWterminie，oktOrymmowaw ust“8，uWaZasiezaakceptacjeprqiektu

umowyprZeZZamawlaJaCegO“

11．PoakceptaqiPrOjektuumowopodwykonawstwo，ktOreJPrZedmiotemsarObotylubpo

upNwie terminu na zgJoszenie prZeZ Zamawiajacego zastrZeZeh d°tegO Prqjektu，

Generalny Wykonawca，POdwyk。naWCaIub daiszy podwykonawca zobowiazuJe Sle

przedloZyeZamaw－aJaCemu POSwiadczonazazgodnoSCzoryg‘nalem kopie umowyo

podwykonawstwowterm面e7dnioddniazawarCiatejumowy，jednakZeniepoznieJni2

1dziehprzeddniemskierowaniapodwykonawcyd。Wykonywaniarobdt“

12，GeneraIny Wykonawca prZedloZy，WraZ Z kopia umowy o podwykonawstwo一。kterq

mowa w ust，11，StoSOWne Pelnomocnictwa poSwiadczaJaCe，Ze osoby zawierajace

umowewimieniupodwykonawcysadotegoupowaZnione・

13・Przystapienie do reaiizaq－rObdt prZeZ POdwykonawcelub dalszego p。dwykonawce

mozenastapiCWyiaczniepouprzednimpISemnymZaWarCiuumowyopodwykonawstwo，

ktOrejtreSejestzgodnazprqiektemumowyprzedstawionymZamawiaJaCemu・

14．Generalny Wykonawca jest zobowiazany prZedIOZye do rOZIiczenia swqJej faktury

oSwiadczenia podwykonawcewiub dowody dotyczace zapJaty wynagrodzenia

POdwykonaYCOm・kterychtermin platnoSciup恒alwdanym okresieroZIiczeniowym・

OSwiadczema，POdpisaneprzezosobyupowaZnionedoreprezentowanlaSklad∈沌CyChje

POdwykonawcOwlubinnedowodynapotwierdzeniedokonanqzapねtywynagrodzenia

POWinny potwierdzae brak zaieg鵬ci Generalneg。Wykonawcy w uregulowaniu

WSZyStkichwymagainychwtymokresiewynagrodzeh podwkonawcewwynikajacychz
umewopodwykonawstwo，OSwiadczeniaIubinnedowodynapotwierdzeniedokonaneJ

ZaPはtywynagrodzeniamuszazostaedostarczoneZamawiaJaCemuWOryginale・

15．Dowodamizapはty，Okterychmowawust．14，Sam“in・：

1）dokunlent WygenerOWany PrZeZ POdwykonawceiub daiszego podwykonawc9－

uznanIe raChunku podwyk°naWCyiub daiszego podwykonawcy，Ze WSkazaniem

umowICZeSCiPrZedmiotuumowy，ktdrejpJatn°Sedotyczy，

2）OSwiadczeniezl0ZOnePrZeZPOdwykonaY誓iubdalszegopodwykonawce，ktbrego

WZbr stanowi zalacznik nr　3　do ninbjszeJ umOWy，POtWierdzajace zapiate

WynagrOdzenia za dana czesc rObdt，Ze WSkazaniem umowICZeSCiPrZedmiotu

Zamdwienia，ktdrejplatnoSedotyczy・

16．W przypadku uchyIenia sie Od ob°Wiazku zapはty odpowiednio przez GeneraInego

Wykonawce，POdwykonawceIub daIszego podwkonawce za roboty，ZamawiaJaCy

dokonuje bezpoSredniej zapねty wymagalnego wynagrodzenia przys山g南CegO

POdwykonawcyIub daiszemu p°dwykonawcy，ktdry zawarJ zaakceptowana przez

Zamawiajacegoumoweopodwykonawstwo・ktOrejprZedmiotemsaroboty・

17・Wynagrodzem今Oktdrymmo当a．WuSt・16，dotyczywyiacznienaIeZnoScipowstaNchpo

Zaakceptowaniu PrZeZZamawIaJaCegO umOWO POdwykonawstwo，ktdreJPrZedmiotem

SarOboty．

18．Bezp°Srednia zaplata wynagrodzenia，O ktdreJ mOWa W uSt・16，Obejmu」e Wylacznie

naleZne wynagrodzenie bez odsetek naieZnych podwykonawcylub daiszemu

POdwykonawcy．

19．Przed dokonaniem bezpoSrednieJ ZaPlaty，ZamawlaJaCy POinformuJe O tym na PiSmie

Generaineg°Wykonawce．GeneralnyWykonawcawterminie7dni°d dnia otrzymania

jnformaqimaPraWOZg10SZeniapISemnyChuwagdotyczacychzasadnoScibezpoSrednieJ

ZaPJatywynagrodzeniapodwykonawcylubdaiszemupodwykonawcy“

20．Wprzypadkuzgbszenia uwag，Okterychmowawust．19，Wterm面ewskazanymprZeZ

ZamawiaJaCegO，ZamawiaJacymOZe：

4



1）nie dokonae bezp°Sredn画ZaPJaty wynagrodzenia podwykonawcylub daIszemu

POdwykonawcy言eZeIjGeneraInyWykonawcawykaZeniezasadnoSctakiejzap†aty，

2）zloZye d°depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie ynagrodzenki

Podwykonawcylub dalszego podwykonawcy w przypadkuistnien－a ZaSadniczej

WatPIiwoSciZamawlaJaCegOCodowysokoScinaieZnejzaplatyIubpodmiotu，ktdremu

PJatnoSesienaIeZy，aIb°

3）dokonae bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcylub daIszemu

POdwykonawcylJeZelipodwykonawcaiubdalszypodwykonawcawykaZezasadnoSe

takiejzaplaty．

21eW przypadku dokonania bezp。Sredniq zaphty podwykonawcyiub dalszemu

POdwyk。naWCyl。ktOrq mowa w ust－16，ZamawlaJaCy POtraCa kwotewyPねconego

WynagrOdzeniazwynagrOdzenianaieZnegoGenerainemuWykonawcy．

22・W przypadku wieIokrotnego dokonywania bezpoSredniej zapIaty podwykonawcy tub

daiszemu podwykonawcy，O ktOreJ mOWa W uSt・16，lub w przypadku dokonania

bezpoSrednichzaplatnasumewiekszaniZ5％wartoScjrobdt，Okt6rejmowaw§7ust．

1，ZamawiajacymaprawoodstapiCodumowγ，aGenerainyWykonawcazapねciwtym

WyPadkukareumowna．・Okterejmowaw§10ust・1pkt2niniejszejumowy・

23・PrzedstawicieIZamawlaJaCegOmOZeZadaeodGeneralnegoWykonawcyzmianyalb0

°dsuniecIa POdwykonawcy，JeZeli sprzet techniczny，oSObyi kwalifikacje，kterymi

dysponuJe POdwykonawca，nie daja rekqiminaieZyteg°Wykonania p°Wierzonych mu

rObet，POdwykonawcaniedaiegwarancjidotrzymaniatermindwrealizacjitychrobOtlub

naruszaJaPrZePisyBHPlubp．poZ．

§7
1・WynagrodzenieGeneratnegoWykonawcyzawykonanierobetwynos上……………‥〟．．．．

Zl（Slownie： ）wraz z podatkiem VAT w

ObowiazuJaCqWySOkoSci，ZWanedabjwartoSciarobdt．

2・StronypostanawiaJa，ZerozIiczeniezawykonanerobotyodbywacsiebedziefakturami

CZeSciowymi，WyStaWianymi za roboty wykonane w danym okresie，Zg°dnie z

harmonogramemrzecz叩0－CZaSOWO－finan亨oWym，Oktbrymmowaw§3usL3・°raZ

fakturakohcowawγStaWlOnaPoZakohczenluiodbiorzecaIoScirobdt．

3・Podstawed°WyStaWieniafakturyczesclOWejstanowIPrOtokdIodbiorurobet，ktOrychma

dotyczye ta faktura，Podpisany prZeZ PrZedstawicieta Generainego Wykonawcyi

PrZedstawicieIaZamawlaJaCego・

4．Podstawe do wystawienia faktury kohc°Wejikohcowego roziiczenia stan°WiprotokOJ

kohcoweg00dbioru prZedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieia Generaine9°

WykonawcytprZedstawicielaZamaw画aceg0．

5，Termin pはtnoScifaktur ustaia sie na30dniiiczac od dniaich°trZymania przez

ZamawiaJaCegC．Dniem zapねty jest dzieh wVdania przez ZamawlaJaCegO Poiecenia

PrZeiewu．

6．FakturyzawykonanerObotyGeneralnyWykonawcawystawikaZd°raZOWOWterm面e3

dnjoddniapodpisaniaprotokoi6wodbioru，Okterychm°WaWuSt．3i4．

7“GenerainyWyk°naWCaOSwiadcza・Zejestpiatnikiemp°datkuVAT，N旧“・・：・・…・“∴・・・・

8，Generainy Wykonawca zobowiazuJe Sie do terminowego uregulowania naieznoSci

POdatkowych／POdatekVAT／zwlaZanyChzwystawionymidlaZamawlaJaCegOfakturami

VAT oraz do zapIaty Zamawtajacemu odszkodowania w przypadku nIePraWidJoweg°

WyStaWianjafakturVAT．

§8
1．Strony ustabja，iZ ZabezpleCZenie naieZytego wykonania umowy przez Generainego

Wykonawce wynIeSie5％wartoSci robdti bedzie s山Zyc pokrycIu rOSZCZeh z tytu山

nieWykonaniaiubnienaleZytegowykonaniaumow．

2．ZabezpieCZenienaleZytegowykonaniaumowy，ZWanedalqzabezpIeCZeniem，mOZebye

WniesionewnastepuJaCyChformach：

1）pieniadzu，
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2）p°reCZeniachbankowych，

3）gwarancjachbank°WyCh，

4）gwarandachubezpieczenioWCh，

5）poreczeniachudzieIanychprzezpodmioty，oktOrychmowawart・6bust・5pkt2

ustawy z dnia　9Iistopada　2000　r・°　utWorZeniu Polsk画　Agendi Rozwqu

Przedsiebi°rcZoSci（Dz．U・Z2016「・，POZ・359）・

3，GeneraInyWykonawcawdniuzawarciaumowyjestobowiazanywnieSelOO％kwoty

zabezp－eCZenianaoprocentowanyraChunekbank。WyWSkazanyprzezZamaw－aJaCego・

4，Zamaw画acy zwraca70％kwoty zabezpIeCZenia wraz z odsetkamIWynikajacymiz

umowy rachunku bankowego，na ktbrym bylo ono przechowywane・P°mniqSZone o

kosztprowadzeniarachunku°raZPrOWizjibankoweJZaPrZelewpleniedzynarachunek

GeneraInegoWykonawcy－Wterminie30dnioddniakohcoweg。odbiorurob6t・

5．NazabezpleCZenieroszczehztytulurekqjmizawadyprzedmiotuumowypozostanieu

Zamawiajacego30％kwotyzabezpieczenia・

6．Kwota，o ktdrej mowawust“5，ZWrdconazostanie najpdZniej w15dniu po uplywie

okresurekqimi．

§9

1．GeneralnyWyk。naWcaPrZyJmuJenaSiebienastepuJaCeObowiazkiszczeg6Jowe‥

1）informowania przedstawicieIa Zamawiajacego o koniecznoSci wykonania robOt

dodatkowychlubzamiennychwterminieldniaoddniastwierdzeniakoniecznoSciich

WykonanIa，

2）w przypadku zniszczeniaiub uszkodzenia r°bdt言ch czeSciz winy Generalnego

Wyk°naWcyWtokuwyk°nyWaniarobdt－naPraWieniaichidoprowadzeniadostanu

P。PrZedniegowterminieniedJuZszymniZ7dni“

2．PrzedstawicieIem ZamawIaJacegojestWaIdemar BaczyhskL ktdry uprawnionyjestdo

Wydawania Generalnemu Wyk°naWcy PoIeceh zwIaZanych zjakoSciaiiIoScia r°b6t，

kt6resaniezbednedoprawidlowegoorazzgodnegozumowa wykonaniaprzedmi°tu

3・PrzedstawicieIemGeneralnegoWyk°naWCyjest……・・‥“‥．““・・“∴“・・…・

4．GeneralnyWykonawcabedziezgJaszalZamawlaJaCemuPISemniegOtoW°Sedoodbioru，

5．GeneraIny Wykonawca zobowiazany JeSt d°inform°Wania przedstawiciela

Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt uiegajacych zakryclu．JeZeii Generalny

Wykonawca nie poinformowaI o tych faktach przedstawicieIa ZamawlaJacego，

Z°bowiazanybedzieodkryerobotylubwykonaeotw°ryniezbedned°Zbadaniarobet，a

nastepnIePrZyWrdcierobotydostanupoprzedniegonaMasnykoszt．

§10

1，ZamawIaJacy jest uprawniony do Zadania zapJaty kar umownych w nastepuaceJ

WySOkoSci：

1）wwysokoSciO・5％wartoScirob6tzakaZdydziehopdZni専a．wwkonaniuumowy・a

Ponadtodoodstapleniaod umowywprZyPadku，gdyop°Znlenieprzekroczy14d面，

WraZ Z Zadaniem zapJaty dodatkowej／niezaIeZnej　°d kar za opdZnienia／kary

umownqwwysokoSci10％wartoScirob6t，

2）WwysokoSci0，5％wart°Scirob6tzakaZdydzieh°P62nieniaztytulubrakuzapfaty

lubnieterminoweJZaPJatyprzezGeneralnegoWyk°naWCeWVnagrodzenianaleZnego

Podwykonawcomlubdalszymp°dwyk°naWCom，

3）WwysokoSci5％waHoScir°bOtztyt山∩．ieprzedioZeniadozaakceptowaniaprqiektu

umowyopodwyk°naWStWOiubprqiektujeJZmiany，

4）WwysokoSci5％wartoScirob6tztytu山nieprzedJoZeniapoSwiadczonejzazgodnoSe

Zoryglnalemk°Piiumowyop°dwykonawstwo，

5）WwysokoSci5％wartoScirob6tztytu山brakuzmianyumowyopodwykonawstw°W

Zakresieterminuzapねty．

2“JeZeiiGeneralny Wykonawca opozm Ste Z reaIizaqa um°W tak daIece，Ze nieieSt

PraWdopodobne，Zebywykonaljaw umewionym terminie，ZamawlaJaCy bedzie m6gi，
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bezwyznaczaniadodatkowegoterminu，OdstapieodumowyorazzadaezapJatykary

umownqwwysok°Sci10％wahoScirobdt．

3・JeZeli Generainy Wykonawca bedzie wykonywal r。boty w sposeb wadliwy a－bo

SPrZecZny Z um°Wa，ZamawIaJacy uPraWni°ny jest do wezwania GeneraInego

Wykonawcy d。Zmiany sposobu wykonania－WZnacZy mu Wtym Ceiu odpowiedni

termin・Pobezskutecznym upqwieterminu，Zamawiajacybedziem6gJZadaezapAaty

karyum°WnqWWySOkoSci10％wahOScir°bOt．

4“Wprzypadkuodstap－eniaprzezZamawlaJaCego。dum。WynaSkutekokoliczn°Sci，Za

ktdre odpowiedzialnosc ponosiGeneralny Wykonawca，Zamaw－aJacy niezaleZnie od

innychuprawniehbedziemOgはadaezapiatykaryumownqwwysokoSci10％wartoSci

robet，

5“JeZeIiwskutekniewykonaniaIubnienaIeZytegowykonaniaumowyprzezGeneraInego

Wyk°naWce ZamawlaJaCy Poniesie szkode przevvγZSZaJaCaWySokoSe kt6rejk°iwiek z

ZaStrZeZonych kar umownych，ZamawiaJaCy bedzie uprawniony do doch°dzenia

°dszkod°WanianazasadachogOlnychuregui。WanyChwKodeksiecywilnym．

6・Generainy Wykonawca wyraZa zgode na potracenie kar umownych naleZnych

Zamaw－aJaCemuZWynagrodzenianaieZnegoGeneraInemuWykonawcy“

§，11

1“ZamawiaJacyWyZnaCZyterminirozpoczn－eOdbibrwykonywanychrob6twc－agu2dniod

dniap，SemnegoZaWiadomieniagooosIagn－ec－ugotoW。Scido。dbioru，ZaWiadamlaJaC

PiSemnieotymGenerainegoWyk°naWce．

2・Str°ny P°StanaWIaJa，Ze kaZd°raZ°WO Z cZynnoSciodbioru bedzie spISany Prot°kOi，

ZaWieraJaCyWSZeIkieustaleniadokonanewtokuodbioru，jakteZtermInyWyZnaCZ°nena

usunIeCIeeWentualnychwadstwierdzonychprzy°dbiorze．

§12

1・WykonawcaudzielagwaranqInarobotyobjeteninlqSZaumoWana°kres36miesleCy

°raZrekqimizgodniezprzepISamiKodeksucywiInego“BiegobuokresOwr°ZPocZynaSie

Wdniudok°naniakohcowegoodbiorurob6t．

2．W przypadku stwierdzenia przez ZamawiaJaCegO Wady rob6t，Generainy Wykonawca

bedziez°b°WjazanydojejusunieclaWterminiewznacz°nymPrZeZZamawlaJaCego，

3．Pobezskutecznymup母Wiewyznaczonegoterminu，Zamawiajacybedzieuprawnionydo

Zadania za函ty prZeZ GeneraInegoWykonaw雪kary umownejwwys°koSciO・5％

WahoScirobOt，ZakaZdydzieh°P°ZnIeniawusunieCIuWady，

4．JeZeii opoznIenie w usunleCiu Wady prZekroczy14　dni，ZamawlaJacemu bedzie

PrZyS山gIWatO PraW°odstapIenia od umowy oraz Zadania zapJaty przez GeneraInego

WykonawcekaryumownqwwysokoScilO％wartoScirobbt．

§13

ZamawIaJaCy ZaStrZega Sobie，aby wszeIkieinformaqe uzyskane przez Generalnego

WykonawcewczasierealizaqIZadahzleconychnapodstawienlnIqSZejumowytraktowane
byiyjakopoufneinieby巾WykorzystywanedoinnychceiOwanipubIikowanebezpisemnej

ZgodyZamawlaJacego・

§14

1．WszeIkiezmjany umowyvtγmagala uZgodnionejformy pISemnq WPoStacianeksu pod

rygoremniewaZnoSci，

2．W sprawach nieuregulowanych nImqSZa umoWa maJa ZaStOSOWanie odpowiednie

PrZePisyKodeksucywilnegoorazustawy－PrawobudowIane．

3．Mogace wyniknae ze stosunku objetego umowa spory rozstrzygane beda w drodze

WZaJemnychnegoqaqilubprzezsadwJaSciwydIamiqScaSiedzibyZamawIaJacegO・

4．Umowe sporzadzono w3jednobrzmlaCyCh egzemplarzach，Z CZegol egz“otrzymuJe

GeneralnyWykonawca，a2egz．ZamawiaJacy．


