
Część II : „Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego ”

UMOWA NR …/2014

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ………..2014r. pomiędzy:

Gminą Popów z siedzibą w Zawadach,  42-110 Popów ul. Częstochowska 6 , 

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Popów Bolesława Świtałę - zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą  …………………………………………………………

którą reprezentują:
1. ……………………….

2. …………………………..

- zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Zaway Kamieńszczyzna w  gminie Popów  

§2.

Podstawowa charakterystyka zadania inwestycyjnego:
-Kanalizacja Sanitarna – kanał z rur PCV litych klasa s fi 200x 5,9mm – 5635m 
-Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. Fi 1200mm – 126 szt 
-Przepompownie ścieków o wydajności 2/s wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu – 

2 szt 
-Rurociąg tłoczny PE o śr. 75mm – 451m śr 90mm- 602m
-Przyłącza kanalizacyjne 111 szt z rur pcv klasy fi 160x4,7 – 867,30m wraz ze studniami 

rewizyjnymi 
-Odtworzenie nawierzchni po robotach sieci kanalizacyjnej 

Przepompownie ścieków W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji    
   sanitarnej  zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. System powiadamiania i 
   monitoringu przepompowni musi dopasowany do istniejącego systemu w gminie   



   Popów.  
 (wg przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)

Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej i bez dodatkowego 
wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- dokonania rozruchu technologicznego wybudowanych przepompowni ścieków i 
dostarczenia zamawiającemu dokumentacji techniczno - ruchowych przepompowni;
- geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:
• geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji wraz z obiektami kanalizacji,
• geodezyjnej obsłudze robót,

• wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji;
- wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót;
- zabezpieczenie we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania 
robót i ponoszenia kosztów ich zużycia – istnieje możliwość poboru wody na przystawkę 
hydrantową z istniejącej sieci wodociągowych, w miejscach gdzie nie ma możliwości 
korzystania z wody z sieci wodociągowej wykonawca zapewni sobie jej dowóz własnym 
transportem;
- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów, w celu sprawdzenia prawidłowości 
wykonanych robót;
- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów;
- zapewnienia dostępu ( dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom 
podczas prowadzenia robót;
- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót;
- wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania robót w miejsce przez siebie ustalone;
- odtworzenia znaków geodezyjnych ( kamieni granicznych, punktów osnowy) 
w przypadku ich naruszenia;
- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych 
prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami 
( administratorami );
- naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

§3.

1.   Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia …………...... r., 
2.   Termin wykonania zamówienia będzie ustalony wg warunków :
- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

- zakończenie: po końcowym odbiorze wykonanej Inwestycji.

§4.

Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w celu uzyskania efektu budowlanego 
zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi związanymi z przedmiotem zamówienia. zawartymi w 
dokumentacji technicznej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od daty podpisania 
umowy.

§5.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu i urządzeń.



Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§6.

Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Insp. Nadz. ……………………………

Do obowiązków Zamawiającego należy:

• Dokonanie odbioru wykonanych robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich odbioru.

• Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie i na warunkach 
określonych w §: 8, 9 i 10.

§7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w zakresie prac 
budowlanych,

2. Pełne zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe wykonywanych prac. Materiały powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie, określonych w Prawie 
Budowlanym,

3. Utrzymanie terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne 
korzystanie z niego,

4. Zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej 
niezwłocznie po zauważeniu.

5.Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót stanowiących zagrożenie dla otoczenia,

6. Terminowe dostarczanie Inwestorowi wymaganych protokołów odbiorów, badań, atestów i innych 
dokumentów związanych z realizowanym zadaniem,

7. Uporządkowanie i doprowadzenie do pierwotnego stanu terenu po wykonywanych robotach,

8. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru Zamawiającemu na 7 dni przed terminem ich zakończenia,

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru,

10.  Załatwienie formalności, których dopełnienie leży po stronie Wykonawcy wraz z ponoszeniem 
ewentualnych opłat związanych z realizacją zadania,

11. Złożenie oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac i ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za 
wykonane roboty budowlane.

§8.

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
podane w ofercie przetargowej w kwocie: 



 ………………. ( słownie …………………………………………………) - brutto, w tym:

a) cena netto: ………………………… (słownie: ………………………………………………..)

b) podatek VAT ………………………. ( słownie: …………………………………………)

Wyżej wymienione. wynagrodzenie obejmuje zakres robót ujęty w kosztorysie ofertowym 
sporządzonym w oparciu o dokumentację projektową,  przedmiar robót i specyfikację techniczną.

2.Cena obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i oddania do użytkowania wszystkich elementów 
przedmiotowego zadania, określonych w projektowej dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie 
można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego . Roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzedzonych aneksem, podpisanym przez 
każdą ze stron.

4. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w ust. 1 przez cały czas trwania 
umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na 
niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 15.07.1996 r. (MP z 9.08.1996r. nr 48 poz. 461) w oparciu o następujące 
założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk , tak jak określone zostały w ofercie,

- ceny materiałów i ceny sprzętów zostaną przyjęte z „Informatorów SEKOCENBUD”(wartości średnie). Dla 
materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane 
ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.

7.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Uproszczony Kosztorys Ofertowy Robót”, sporządzony na 
podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, wraz z wykazem cen jednostkowych przyjętych przy 
kalkulacji w kosztorysie uproszczonym w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, 
pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu 
uproszczonego, a także tabelę elementów scalonych, oraz zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i 
sprzętu.

8.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu także harmonogram rzeczowo – finansowy w celu określenia 
poszczególnych etapów prac.

Harmonogram będzie stanowił podstawę do fakturowania częściowego wykonanych elementów robót.

9.W przypadku zmiany w okresie realizacji przedmiotu zamówienia stawki procentowej podatku VAT, kwota 
wynagrodzenia zostanie w formie aneksu odpowiednio dostosowana do niniejszej umowy.

§9.

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi w 
okresach kwartalnych, ilość faktur przejściowych za wykonane roboty w okresie kwartalnym nie 
może być większa niż jedna oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości 



robót protokółem odbioru końcowego. 
2. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych za wykonane roboty stanowić będzie protokół 

zaawansowania robót, podpisany przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz 
harmonogram rzeczowo – finansowy.

Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% kwoty umowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego podmiotu umowy 
oraz kosztorys powykonawczy za całość wykonanych robót sporządzony na bazie kosztorysu 
ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

§10.

1.Ustala się następujący termin płatności faktur:

• faktury przejściowe – w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia
• faktura końcowa – w terminie 21 dni od daty doręczenia.

2. Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o 
których mowa w §8 pkt. 2 i 3.

3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku

…………………… nr r-ku: ……………………………………….

§11.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ( brutto),

b) zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo na doliczenie odsetek ustawowych.

5.

§12.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie, określonej w §8 ust.1 umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej co stanowi kwotę: 
………………… (słownie: ……………………….)



zgodnie z postanowieniem art. 150 ust.1-2 ustawy Pzp.

• 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 

dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót.

• 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości i będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi lub gwarancji.

§13.

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

- podinspektor Marcin Zomerfeld  wraz z Inspektorem Nadzoru

2. Wykonawcę reprezentuje: ……………………….. pełniący funkcje Kierownika Budowy

3. Ostatecznego odbioru robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.

§14.

Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od ostatecznego, 
protokolarnego odbioru robót.

§15.

Niżej wymienione roboty Wykonawca powierzy podwykonawcom:

1) Podwykonawca …………………………………………………………………………….

Zakres robót ………………………………………………………………………………..

2) Podwykonawca …………………………………………………………………………….

Zakres robót ………………………………………………………………………………..

§16.

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. Wartość robót, które Wykonawca pod zleca podwykonawcy nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §8 niniejszej umowy.

2.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§17.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,



- Wykonawca nie przestrzega zobowiązań podjętych w ofercie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, 
spowodowanych brakiem środków finansowych w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego 
nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należytego za roboty 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§18.

1.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do 
ubezpieczenia budowy i robót w pełnym zakresie przewidzianym złożoną ofertą z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

3.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający

dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

§19.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte 
polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu na drodze sądowej, właściwym do jego 
rozpatrzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Pzp oraz ustalenia wynikające ze Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

§20.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego i jeden egz. dla 
Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJĄCY:


