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Załącznik nr 5 

(warunki umowy)                            UMOWA Nr........../2013 
 
Zawarta w dniu ………………. 2013 roku, pomiędzy Miastem Kalety z siedzibą 

42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta Kalety                     - mgra Klaudiusza Kandzia 
przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta - mgra Renaty Sosnica 
zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a   

…………………………………………………………………………....……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ  

wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości przekraczającej 14 tys. euro, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 
 

§ 1 
1. Wykonawca w oparciu o wygrany przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień   
    Publicznych, Nr ogłoszenia BZP ................. - 2013, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
    zamówienia objętego postępowaniem tj.: 
 

 „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja  
   w Kaletach-Drutarni” 
 
    Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. 3 Maja  
    w Kaletach-Drutarni”. 
 
1. Szczegółowy zakres prac określają: 

- projekt budowlany i wykonawczy,  
- przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- oferta Wykonawcy, a w szczególności kosztorysy ofertowe. 

 
§ 2 

1. Termin zakończenia prac ustala się do dnia 31 lipca 2013 r.  
 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 
      - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
      - przekazanie dokumentacji technicznej, 
      - dostarczenie Dziennika Budowy, 
      - udział w odbiorach, 
      - zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 
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§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi 
przepisami, Prawem budowlanym a także wskazaniami Zamawiającego, 

2) dokonanie uzgodnień w zakresie organizacji ruchu, 
3) wykonanie (wdrożenie) czasowej organizacji ruchu, 
4) protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót oraz 

rozpoczęcie robót w terminie ustalonym w umowie, 
5) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i ruchu drogowego, 
6) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie  

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską 
Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO, 

7) prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane, 
8) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; brak 

zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia 
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej i dostarczenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej  
w postaci map przyjętych do Państwowych Zasobów Geodezyjnych (Starostwo Powiatowe 
Tarnowskie Góry), 

10) zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją, 
11) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni 

po zakończeniu robót, 
12) ochrona placu budowy i zaplecza, 
13) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego, 
14) pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej i zrzutu ścieków związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. 
15) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od ryzyka niewypłacalności Wykonawcy lub nieterminowej 

zapłaty przez Wykonawcę za roboty zlecone i wykonane przez podwykonawców i dokonanie cesji 
praw i obowiązków z tej umowy na Zamawiającego w terminie 14 dni od chwili rozpoczęcia robót 
będących przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający nałoży 
na Wykonawcę kary umowne zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ustawy. Strony zgodnie 
postanawiają, że zapłata kary umownej następować będzie z kwoty wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy i kwoty stanowiącej należyte zabezpieczenie umowy w takiej wysokości, jaka będzie 
wynikać z przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy nim a Wykonawcą. Wykonawca zrzeka się w tej części swojego 
wynagrodzenia umownego i oświadcza, że niniejsze postanowienie mające na celu ochronę 
wynagrodzenia dla podwykonawcy zgodne jest z zamiarem i wolą stron niniejszej umowy. 

16) przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
– każdorazowo przed odbiorem robót przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób 
działających w jego imieniu, jak za działania własne 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy winien zawrzeć umowę 
ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku realizacji przedmiotu umowy 
(OC) na cały okres realizacji umowy 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę netto 
……….......…… zł (słownie: ………………………………………………………………… zł  

      należny podatek VAT w wysokości …………………., na łączną kwotę brutto …………… zł   
      (słownie: ……………………………………………..……… zł)  - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu 

umowy nie ulegną podwyższeniu. 
3. Rozliczenie ostateczne nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego  
      w oparciu o ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru, przy  
      czym wartość prac nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.  
 

§ 7 
1. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę elementów robót w terminie  

do 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia. 
2. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych za roboty odebrane przez Zamawiającego pod 

względem ilości i jakości, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji przedmiotu 
umowy określone przez inspektora nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych nie może 
przekroczyć 90% wartości przedmiotu umowy przed odbiorem końcowym. 

3. Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę, po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru  

do czasu ich usunięcia. Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie tych wad.  
6. Faktury Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie  

do 14 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

 
Do zgłoszenia odbioru końcowego należy załączyć: 

1. oryginał dziennika budowy, 

2. oświadczenie kierownika budowy: 

    - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, warunkami  

      technicznymi, przepisami i obowiązującymi PN, 

    - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3. protokoły z odbiorów częściowych, badań itp., 

4. aprobaty techniczne, 

5. atesty i świadectwa jakości zastosowanych materiałów, 

6. dokumentację powykonawczą, 

7. inne dotyczące przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżenia uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2. stosuje się odpowiednio do 
podwykonawcy. 
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4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 9 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność według następujących zasad: 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  
- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

4) z tytułu nienależytej jakości wykonanych prac i użytych materiałów - w wysokości do 25 % 
wynagrodzenia umownego, za dany element robót. 

 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może  dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 10 
1. Wykonawca udziela 60. miesięcznej gwarancji na przedmiotu zamówienia.  

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 
udzielonej przez niego gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego 
odbioru końcowego robót. 

4. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas pomiędzy datą zgłoszenia wady, 
a datą jej usunięcia. 

5. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 
2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, 
jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

7. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez podwykonawców lub innych 
osób działających w imieniu Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………. na kwotę 
brutto …………….,- zł, (słownie: ……………………….………..zł).  -  która stanowi 5 % ceny brutto 
wybranej oferty. 

2. Zamawiający 70 % wniesionego zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie 
robót, zwróci lub zwolni w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót, pozostała część 
zabezpieczenia (30 %) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi. 

 
§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę,  
w szczególności w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad 
miesiąc w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienie okoliczności 
uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych. 
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2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

 
§ 13 

1. Wyłącza się zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych, 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. 

2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez strony pod 
rygorem nieważności.  

 
§ 14 

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
 

§ 15 
   Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony 
    Zamawiającego są:  
    mgr inż. Jana Potempa - naczelnik wydziału strategii i rozwoju gminy  
    ...........................           - inspektor nadzoru inwestorskiego 
 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane 
oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 
2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, 
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
Umowę sporządzono się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1. egz. dla Wykonawcy  
oraz 3. egz. dla Zamawiającego. 
 
 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

 
a) Formularz ofertowy - kopia 
b) Kosztorys ofertowy - kopia 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  
 


