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Załącznik 5
UMOWA NR ......... / 10

zawarta w dniu               2010r. w  Zawadach, pomiędzy:

Gminą Popów – 42-110 Popów, Zawady ul Częstochowska 6,
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa :

inż. Bolesław Świtała – Wójt Gminy

a

Przedsiębiorstwem  ..........................  reprezentowanym przez ….................., mająca siedzibę w
..............  przy ulicy ............., ..................., działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego – Sąd Rejonowy w ................, .............. Wydział Gospodarczy, nr KRS ..................-
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu    2010r. w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających BUDOWA
ROZDZIELCZEJ  SIECI  WODOCIĄGOWEJ W  PASIE  DROGOWYM  ULICY
PIWNEJ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do kompletnego wykonania na rzecz Zamawiającego robót
budowlanych polegających na rozbudowie wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 491 wg zakresu
robót określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością z zapewnieniem bezpieczeństwa, dobrej
jakości i właściwej organizacji.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia:

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu
umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy: ....................
Termin zakończenia robót: 15-12-2010r.

§ 5

1.  Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru Panu ...................... posiadającemu

uprawnienia budowlane w specjalności .............., działającemu w granicach umocowania

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118 z poź. zm).
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2.  Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie : .............................

§ 6.

1. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu należytego wykonania robót objętych niniejszą umową
wraz z podatkiem VAT wynosi ........ (słownie: ................złotych). Kwota netto wynosi: ..........zł
(słownie:  ..............................złote), podatek VAT
................................zł (słownie: ......................................... złote)

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi  kosztorys robót ofertowych.
 
3. Kwota określona w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie koszty związane z

realizacją zadania i nie może ulec zmianie bez względu na przyczyny
 
4. Rozliczenia należności za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów

robót. Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację lub z jakiegokolwiek
innego powodu.

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. (MP z 9.08.1996. 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 sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD"

(wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiaca w którym były
zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany.

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

§ 7

1.  Odbiory częściowe i rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z poniższym harmonogramem:

Zakres rzeczowy Termin odbioru Kwota netto (zł)

Razem

2.  Płatności będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i
protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

 
3.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na

podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologią wskazaną specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 9
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1. Wykonawca  na własny koszt doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie
do potrzeb budowy.

 
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie

ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót we własnym zakresie.
 
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów

tymczasowych na  terenie budowy.
 
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,

zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

 
5.  W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w sposób zgodny z przepisami
ochrony środowiska oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wszelkie
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
 
2.Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do stosowanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi środkami pełny zakres rzeczowy robót.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy

pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
 
3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1/.Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w
terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
2/.Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót na własny koszt i ryzyko celem umożliwienia ich
sprawdzenia, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

4.Wszystkie czynności określone w ust. 3 pkt. 2 wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

 
2. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty oraz zastosowane

materiały.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną karte gwarancyjną w dniu odbioru robót.
 
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego.
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§ 13

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

1/.W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót 0,05% za każdy dzień zwłoki,
2/.w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie – 0,05% za każdy
dzień zwłoki,

3/.W przypadku rozwiązania umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca – 10%.

2.Kara umowna określona w ust. 1  pkt. 2 naliczona jest od wartości robót wykonanych wadliwie, a
kary umowne określone w ust. 1 pkt. 1 i 3 od całkowitej wartości robót wraz z podatkiem VAT.

3.Zamawiający może pomniejszyć należności przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonanych robót
   o naliczone zgodnie z umową kary umowne bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy na
   dokonane potrącenia.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek

gdyby wysokość szkody przekroczyła wysokości zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z
udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w
terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

 
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:
1/.Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2/.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

 
4. Strony ustalają, że odbiór końcowy przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z

Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych,
zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych poprzednio jako wadliwych.

 
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie

gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

 
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

1.  Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające
okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót:
1/.Ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez
Wykonawcę w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł  za jedno zdarzenie,
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2/.Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w
stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które
nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 10 000zł za jedno zdarzenie,

3/.Ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 10 000 zł
za jedno zdarzenie,

2.  Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do
akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia podaną w umowie i następnie przedstawiane
na każde żądanie Zamawiającego.

 
3.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którychkolwiek z żądanych polis lub dokumentów

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu
ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1, a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe
będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne
płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

 
4.  Zmiany umownych warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą

Zamawiającego
 
5.  Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

§  16

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz

wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§  17

1.  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy we wskazanych w ust. 2 przypadkach.

 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1/.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od
Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,

2/.W razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3/.Gdy zostanie dokonane  zajęcie majątku Wykonawcy,

4/.Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych powodów lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5/.Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1/.W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na
dzień odstąpienia.
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2/.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, która odstąpiła od Umowy. Koszt zabezpieczenia w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1
ponosi Zamawiający, zaś w pozostałych przypadkach Wykonawca.

3/.Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową.

5.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, określonych w ust. 2 pkt. 1
oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

 
6.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, określonych w ust. 2 pkt.1, obowiązany

jest do:
1/.dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2/.odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. 3,
3/.przejęcia od Wykonawcy pod własny dozór terenu budowy.

§  18

1. W razie sporu na tle wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystąpienia na drogę sądową.

 
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.
§  19

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego

§  20

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

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

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


