
Załącznik Nr 6 - wzór umowy

UMOWA NR 7013.6.2012
zawarta w dniu ………………….. 2012r. w Baborowie

pomiędzy  Gminą  Baborów  z  siedzibą  przy  ulicy  Dąbrowszczaków  2a,  48  –  120  Baborów, 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy – Elżbietę Kielską
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
NIP: 748-15-06-649,
Regon: 531412817
a firmą :
.......................................................................
.......................................................................
NIP: ...............................................................
KRS: ..............................................................
mającą siedzibę w ....................................................przy ul.......................................................
(kod) ........................................................................
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1............................................................................
2............................................................................
 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  o udzielenie 
zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zm.) w trybie  przetargu 
nieograniczonego rozstrzygniętego dnia ................... 2012r. została zawarta umowa następującej 
treści:

§ 1

Zamawiający  zgodnie  z  przeprowadzonym  przetargiem  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do 
wykonania zadanie pn.:

„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie”

Zakres robót według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Realizacja  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  SIWZ,  złożoną  ofertą, 

obowiązującymi  Polskimi  Normami,  sztuką  budowlaną,  zasadami  współczesnej  wiedzy 
technicznej i wszelkimi innymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

2. Przejęcie terenu budowy w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy,
3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.
4. Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt. 
5. Utrzymanie porządku na terenie budowy,
6. Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP w trakcie prowadzenia robót,
7. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy. 
8. Uzgadnianie prac realizowanych w obrębie infrastruktury obcej z ich Zarządcą.
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9. Przygotowanie pełnej dokumentacji  powykonawczej niezbędnej do odbioru, zawierającej: 
atesty,  aprobaty,  opinie,  wyniki  badań,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikaty 
zgodności,  zgodnie  z  przepisami  ustawy prawo  budowlane.  Wytyczne  do sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej.

10. Pisemne powiadomienie inwestora o gotowości do odbioru końcowego w terminie  2 dni 
przed  zakończeniem  robót.  Do  zawiadomienia  o  zakończeniu  robót  wykonawca  jest 
zobowiązany dołączyć dokumentację powykonawczą. 
Niekompletna  dokumentacja  powykonawcza  przedłożona  Inwestorowi  jest 
równoznaczna z niedotrzymaniem terminu o którym mowa w niniejszym punkcie.

§ 3

Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  będzie  kierownik/cy  budowy  (imię  i 
nazwisko)  .....................................................  posiadający  uprawnienia  budowlane 
Nr .............................. oraz wpisany/-i  na listę członków Właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 4

Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów  dopuszczonych  do  zabudowania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  na  każde 
żądanie  Zamawiającego  odpowiedni  certyfikat  zgodności  z  Polska  Normą  lub  normami 
europejskimi.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującym terminie: do 100 dni od 
daty przekazania placu budowy.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Pisemne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w którym będą  prowadzone roboty
2. Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego w wersji papierowej,
3. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.
4. Dokonanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego.
5. Zwołanie,  najpóźniej  na  14  dzień  od  chwili  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia 

robót, odbioru końcowego.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe  w wysokości ……………………………………….zł (brutto).

(słownie brutto :....................................................................................................................)
+ podatek VAT w kwocie ......................................................zł
(słownie................................................................................................................................)

     netto :....................................................................................zł
(słownie netto :.....................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
3. Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia  chociażby  w  czasie  zawarcia 

umowy  nie  było  można  przewidzieć  wzrostu  cen,  materiałów  oraz  innych  składników 
cenotwórczych i kalkulacyjnych.
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4. Podstawa  do  wystawienia  faktury  będzie  protokół  odbioru  częściowego  lub  końcowego, 
spisany  z  udziałem  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, podpisany bez zastrzeżeń przez wszystkie 
strony.

5. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  zostanie  przekazane  w  formie  przelewu   na  konto 
Wykonawcy nr …………………………………………………………………..  w terminie:

a) do  30  dni,  od  daty  otrzymania  poprawnie  wystawionej  faktury,  po 
uprzednim protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

§ 8

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 
umowy.

§ 9

W  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  realizowany  jest  przy  pomocy  podwykonawców 
Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty  przez  nich 
wykonywane.

§ 10

1) Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, 
2) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń 

dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą, 
3) Za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  Wykonawca ponosi  wobec  Zamawiającego 

odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne, 
4) W przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę części  robót  Podwykonawcy,  Wykonawca 

zobowiązuje się do:
a) informowania  na  piśmie  Zamawiającego  o  każdej  fakturze  wystawionej  przez 

Podwykonawcę oraz terminie jej płatności a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury lub zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy

b) udostępnienia  na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji  dotyczącej  rozliczeń  
z Podwykonawcą, 

c) informowania  Zamawiającego  na  piśmie  z  7  dniowym  wyprzedzeniem  o  terminie 
odbioru  robót  Podwykonawcy  oraz  zapewnienia  Zamawiającemu  możliwości 
uczestniczenia w odbiorze tych robót. 

5)  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  dokonał  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  za 
wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 
a) wstrzymać  wypłatę  wynagrodzenia  Wykonawcy  do  czasu  zapłaty  przez  Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy, lub
b) do potrącenia wynagrodzenia Wykonawcy należności przysługującej  Podwykonawcy,  

w przypadku zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% (sześć 
procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust.1 (cena wraz z podatkiem 
VAT)  w kwocie ………………………………… w formie .......................................................

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnie z umową wykonania robót   
 i zostanie zwrócone wg warunków j.n.:

1. 70% wysokości  zabezpieczenia należytego wykonania umowy)  w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia tj po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
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2. 30%  wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  jakości zostanie 
zwrócone wykonawcy w terminie niepóźnej niż 15 dni  po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń umowy.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. gwarancji na roboty objęte niniejsza umową. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego (bezusterkowego).

§ 13
1. Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności 

Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Przez  zakończenie  robót  rozumie  się  powiadomienie 
inwestora zgodnie z § 2 pkt. 12 oraz faktyczne przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek na etapie przeprowadzania odbioru robót Inwestor 
zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni. 

3.  W okresie gwarancji  oraz po upływie  ustalonego w umowie terminu gwarancji  nastąpi 
przegląd  gwarancyjny  mający  na celu  ustalenie  aktualnego stanu zrealizowanych  robót 
oraz ustalenia ewentualnego usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

§ 14
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 
od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub 
w innym – uzgodnionym przez strony w terminie lecz nie później niż 30 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia.
Roboty awaryjne powstałe w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie niezwłocznym 
(najpóźniej do 3 dni).

§ 15
Zamawiający  dokonuje  usunięcia  wad  we  własnym  zakresie  na  koszt  Wykonawcy  
w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad.

§ 16
Jeżeli  Wykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  zakończeniem  prac  objętych  umową  tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zakończyć ją w terminie Zamawiający może od umowy 
odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

§ 17
Jeżeli  Wykonawca wykonuje  roboty w sposób wadliwy  niezgodny z obowiązującymi  normami  
i warunkami niniejszej umowy zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy.

§ 18
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)  za odstąpienie  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  5% wynagrodzenia,  którym  mowa 
w §7 pkt. 1, 
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości  0,3% 
wynagrodzenia o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień zwłoki,
c)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  powstałych  
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości  0,2% wynagrodzenia o którym mowa  
w §7 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. W przypadku powstania zobowiązań wynikających z pkt. 1 lit. b) i c) Zamawiający potrąci 
z  należnego  wynagrodzenia  naliczone  kary  umowne.  W  chwili  powstania  zobowiązań 
określonych  pkt.  1,  lit.  a)  Zamawiający  zatrzymuje  zabezpieczenie  należytego  wykonania 
umowy, określone § 11 rekompensując tym samym powstałe zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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§ 19
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 21
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano  wyboru  wykonawcy  z  wyłączeniem  możliwość  zmiany  postanowień,  w  przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych pkt. XXII SIWZ – art. 144 ustawy Pzp.

§ 22
W  razie  wystąpienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 
publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 23
We wszystkich sporach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu 
cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 24
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  przedmiotu  umowy  strony  rozstrzygać  będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego Sąd  Powszechny.

§ 25
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Umowa liczy …….. stron.

§ 26
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron umowy:

1. 2 egz. dla Zamawiającego
3. 1 egz. dla Wykonawcy

W  y k o n a w c a:              Z a m a w i a j a c y

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