Załącznik nr 13 do SIWZ
UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……………….. roku w Gorzowie Śląskim
pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15
Nip – 576-15-50-857
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Artura Tomalę
zwaną dalej "Zamawiającym"
a firmą:
………………………………..
……………………………….
NIP – ………………………..
Zwaną dalej „Wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające
na ………(część1, część2, część 3)……………… .

§2
Obowiązki Stron
1) Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności:
a) Udostępnienie Wykonawcy terenu robót,
b) Udostępnienie punktu poboru wody i energii elektrycznej,
c) Udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych na składowanie urządzeń i materiałów,
e) Dokonywanie odbioru końcowego,
f) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności:
a) Wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji przetargowej, z materiałów własnych i
przy uŜyciu własnego sprzętu,
b) Zabezpieczyć, zagospodarować teren budowy, a po zakończeniu uporządkować go,
c) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy w tym równieŜ - transportu, sprzętu ochrony osobistej,
narzędzi, telefonu itp.
d) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poŜ. oraz właściwego stanu technicznego robót,
maszyn i urządzeń,
e) Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna, wodę, ciepło i inne
niezbędne media do wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru
dla potrzeb budowy, w tym równieŜ kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i
ciekłych na rzecz dostawców mediów w okresie realizacji zadania.
f) Uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urządzeń,
g) UŜycie do wykonania zamówienia materiałów I gatunku,
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h) Współpraca ze słuŜbami Zamawiającego,
i) Pełna odpowiedzialność za szkody materialne, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi na terenie budowy w trakcie realizacji robót oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.

§3
Termin realizacji Umowy
1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie
……………………….
1)
rozpoczęcie ustala się ……………………….
2)
zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień ……………………
2.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
określonych co do rodzaju w § 4 niniejszej umowy.

§4
Odbiór robót
1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy.
2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca.
3.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności przekazanie:
1)
gwarancji,
2)
atestów i certyfikatów jakości, materiałów budowlanych uŜytych do wykonania robót
3)
deklaracji zgodności z PN,
4)
pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
4.
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym
Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza
dzień i godzinę odbioru.
6.
JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z
obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7.
JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z
umowy.
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8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego
od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złoŜeniu stosownego oświadczenia
przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§5
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie …………….. zł netto, plus naleŜny podatek VAT w wysokości …………. zł
Łącznie wynagrodzenie ……………. zł brutto, słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
2.
Zapłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,
…………………………………………………………………………………………………………
3.
Wystawienie faktur za wykonane roboty Wykonawca wystawia na:
Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
Nip – 576-15-50-857
4.
Zapłata za faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT za wykonane roboty.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy Umowy siłami własnymi oraz przy
ewentualnej pomocy Podwykonawców.
2. Zamawiający dopuszcza zlecenie wskazanych w ofercie zakresów robót Podwykonawcom.
3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego
zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych Podwykonawców.
4. Powierzenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za terminowe i naleŜyte wykonanie przedmiotu Umowy, takŜe w części
powierzonej Podwykonawco. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania
i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników oraz osób pozostających a nimi w jakimkolwiek
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, tak samo jak za działania i zaniechania własne.
5. Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani są do stosowania
wszystkich przepisów wynikających z niniejszej umowy.

§7
Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady
1.
Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji jakości na
wykonane przez siebie roboty. Bieg terminu tej gwarancji rozpoczyna się , po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy.
2.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………miesiecznej rękojmi za wady. Bieg
terminu tej rękojmi rozpoczyna się po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
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3.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4.
JeŜeli w ramach gwarancji jakości Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin,
termin tej gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin tej
gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w którym wada była usuwana.
5.
Pomimo wygaśnięcia gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest
usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi
za wady.
§8
Roboty dodatkowe
1.
JeŜeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy,
prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach
wynikających z niniejszej Umowy.
§9
1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby niniejszego
warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezaleŜnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
naleŜytej staranności;
- której nie moŜna przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyŜszą warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności: powódź,
poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skaŜenia;
b)
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
c) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie
będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
d) zaistnienia okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były moŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie
moŜe ulec termin realizacji Umowy
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej
wpisem w protokole odbioru.
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2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania
Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
3. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac, pomimo
wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie.
4. Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z uzgodnieniami z zamawiającym
lub umową, a takŜe gdy postęp robót stwarza zagroŜenie dla dotrzymania terminu umownego,
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie.

§ 11
Kary umowne
Strony ustalają, Ŝe formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak równieŜ za opóźnienie w usunięciu wady
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a takŜe w okresie
gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z
wynagrodzeniem Wykonawcy.
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 5 % wartości
wynagrodzenia Wykonawcy.
2.
JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający moŜe dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
3.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty
dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.
4.
Zmawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie
zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia
wady.
5.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania
udokumentowanego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.
6.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 12
Siła wyŜsza
1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania
nastąpiło wskutek siły wyŜszej.
2.
Strona, która zamierza Ŝądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyŜszej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
3.
Zaistnienie siły wyŜszej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
3.
Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uwaŜa się za skutecznie doręczone (z zastrzeŜeniami
w niej zawartymi), jeŜeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod
następujący adres:
Zamawiający:
Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
Wykonawca:
……………………
…………………..
…………………..
KaŜda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŜdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będą uwaŜane za skuteczne.
5.
Strony deklarują, iŜ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia
takiego sporu. JeŜeli rokowania, o których mowa powyŜej nie doprowadzą do polubownego
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
6.

Przedstawicielami Stron są:

a)

Zamawiającego:
………………………….
Wykonawcy
………………………….

b)

7.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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