UMOWA wzór Nr ......./10

Załącznik nr 7 do SIWZ

zawarta w dniu …………..2010r. w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo,
ul. Wąska 1, pomiędzy:
Gminą Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, zwaną dalej "Zamawiającym",
reprezentowaną przez:
Pana Marka Nazarko – Burmistrza Michałowa,
a firmą:
…………………………….
zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:
…………….
……………
W wyniku postępowania Nr IG.341-06/10 o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania: ,,Wykonanie remontu nawierzchni dróg do wsi Barszczewo, Potoka Hieronimowo na terenie Gminy Michałowo” realizowanego zgodnie z kosztorysem
ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o kosztorys ofertowy.
Prace naleŜy wykonać na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z ofertą
Wykonawcy i SIWZ.
§ 2.
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
1) protokolarnie przekazanie placu budowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od
podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy
określonego w § 1 umowy,
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1. przyjęcie placu budowy,
2. zapewnienie kompetentnego kierownika budowy, siły roboczej, sprzętu, innych
urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy
określonego w § 1 umowy oraz usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie gwarancji,
3. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z
materiałów własnych, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz na Ŝądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych
materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,
4. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, ochrona
przed uszkodzeniem i kradzieŜą materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, aŜ do momentu odbioru (Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na miejscu składowania oraz
na terenie wykonywanych robót),
5. utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w
naleŜytym porządku;

6. przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w
szczególności ppoŜ. w trakcie wykonywania robót,
7. przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obrębie
prowadzonych robót,
8. wykonanie na własny koszt niezbędnego zabezpieczenia robót, oraz oznakowanie
terenu budowy w dzień i w nocy, zapewnienie dojścia i dojazdu do posesji
mieszkańcom, StraŜy PoŜarnej, Pogotowia Ratunkowego itp.
9. prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeŜeli będzie to niezbędne dla
zachowania terminu wykonania robót,
10. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą
uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
11. współpraca z słuŜbami Zamawiającego,
12. zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających
odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą
jakość wykonanych robót,
13. zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich
przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
14. prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go
Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,
15. wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
16. pokrycie kosztów wywozu odpadów, śmieci, itp.
17. przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
18. likwidacja placu budowy i urządzeń po zakończeniu robót.

§ 3.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje, doświadczenie, moŜliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego
wykonania umowy i będzie w stanie naleŜycie wykonać roboty budowlane na warunkach
określonych w umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco informować Zamawiającego o ewentualnych
przeszkodach w zrealizowaniu przedmiotu umowy,
3. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych zleconych przez
niego do wykonania Podwykonawcom
4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.
Odmienne postanowienia są niewaŜne.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców
w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
6. O wszelkich zmianach Podwykonawcy w czasie prowadzenia robót Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

§ 4.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia
30 czerwca 2011 r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.
3. Strony dopuszczają moŜliwość przedłuŜenia terminu (zmiany umowy) wykonania przedmiotu
umowy, określonego w pkt. 1 o czas opóźnienia, jeŜeli opóźnienie ma lub będzie miało wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niemoŜliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zamówienia
i których realizacja wiąŜe się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
b) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,
d) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny,
e) siła wyŜsza, np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
którego nie moŜna było przewidzieć,
f) z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron.

§5
1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie …………...
2. Inspektorem ze strony Zamawiającego będzie Leon Filipowicz.

§ 6.
Odbiór robót
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy
robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor.
3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności przekazanie:
1) wewnętrznego dziennika budowy,
2) protokołów technicznych,
3) protokołów badań,
4) aprobat technicznych,
5) atestów i certyfikatów jakości,
6) deklaracji zgodności z PN,
7) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.
4. Odbiór końcowy robót bądź odbiory częściowe zostaną przeprowadzone przez
Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru kaŜdorazowo zatwierdza inspektor.
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego oraz wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. 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.
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.
9. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i
Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

1.

2.
3.
a)

b)

§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie złoŜonej oferty stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy, którego suma netto wynosi ………..plus podatek VAT 22 % w
wysokości ………….. zł. Całkowita suma wynosi brutto …………… zł (słownie:
……………………………… złotych …./100 gr).
NaleŜność wynikająca z faktur będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie płatne:
fakturami częściowymi wystawionymi na ,,Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka
11, 16-050 Michałowo NIP 542-10-08-585” za wykonany zakres robót, na podstawie
protokołu odbioru częściowego wykonanych robót.
fakturą końcową wystawiona na ,,Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo NIP 542-10-08-585”, na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót.

§ 8.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wnosi zabezpieczenie 5% wartości umowy w formie ……w wysokości: ……..zl.
2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez
zmniejszania wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w
terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za naleŜyte wykonania przedmiotu umowy bez
zastrzeŜeń.
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.
§ 9.
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na ……… miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w
umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeŜeli wykonany przedmiot umowy nie

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w
stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5. Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeŜeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego
o groŜącym niebezpieczeństwie wad lub, jeŜeli mimo dołoŜenia naleŜytej staranności nie
mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6. Wykonawca nie moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe
wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zaŜądał oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania
technicznego.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
Zamawiający moŜe:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i Ŝądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający moŜe:
a) Ŝądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Ŝądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości uŜytkowej, estetycznej i technicznej.
§ 10.
Roboty dodatkowe
1. JeŜeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego
lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane
przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z
niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień
Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu,
ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.
3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora.
§ 11.
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.
2. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania
części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§ 12.
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 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 7 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej moŜe

nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem
Wykonawcy.
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 %
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 § 9 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
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora części przedmiotu umowy.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 13.
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 w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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.
§ 14.
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. 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.
5 . Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
6. Integralna część umowy stanowią załączniki:
1. oferta przetargowa zał. Nr 1
2. kosztorys ofertowy zał. Nr 2
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