
UMOWA nr.RI.7011.1.3.13

W dniu  2013.....................pomiędzy:

Gminą Charsznica, ul.Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

mgr inż. Jan Żebrak – Wójt Gminy Charsznica
a 
…................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą.

reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 
…....................... Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zadanie pn.: 

"Budowa Sieci Wodociągowej w msc.WITOWICE – Etap II.
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia: 

- kosztorys ofertowy uzgodniony przez strony w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentacja Techniczna.

§ 2

Termin  rozpoczęcia  robót  ustala  się  na  dzień  …........... natomiast  termin 
zakończenia całości robót objętych niniejszą umową ustala się:  15.11.2013r.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  publicznego  zawierającej  m.in. 
istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że 
są one wprowadzone do niniejszej umowy. Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia publicznego stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy (front robót) w dniu …........ r.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że powołał  inspektora nadzoru w osobie …..............   



                                                       § 6

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
 …....................................................

§ 7

1. W czasie realizacji  robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie 
urządzenia  pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpady    i  śmieci   oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1. zapewnienia na budowie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
1.2. zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi .

1.3.  dostarczenia  Zleceniodawcy  3  kpl  inwentaryzacji  powykonawczej 
wykonanych robót.

2. Ubezpieczeniu podlegają również:

2.1. roboty,  obiekty  budowlane  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome 
związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu   i 
innych zdarzeń losowych,

2.2. odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych 
wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich  a  powstałych  w 
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 9

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przy  użyciu 
materiałów zgodnych z kosztorysem ofertowym

2. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych.
3.  Zastosowane  materiały  winny  posiadać  atesty  i  być  dopuszczone  do 
stosowania przez upoważnione instytucje.  Na każde żądanie Zamawiającego 
materiały  te  zostaną  poddane  badaniom  w  miejscu   produkcji,  na   placu 
budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

§ 10

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  siłami  własnymi.  Ewentualne 
podzlecenie  części  robót  (specjalistycznych)  podwykonawcom  wymaga 
uzyskania pisemnej zgody ze strony Zamawiającego. 



§ 11

1.  Strony  postanawiają,   że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie 
przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
pismem.

3. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania  zawiadomienia 
dokona odbioru albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie 
warunki muszą być jeszcze spełnione aby odbiór mógł być dokonany zgodnie 
z umową. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów 
wymaganych przepisami prawa budowlanego. 

5. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje  plac budowy i  przekaże go 
Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 12

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  na 
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy  :  
Przebdowa Sieci wodociagowej w kwocie 167 102,75 zł/brutto /słownie:
sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 75/100 złotych.
Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie:13 342,20zł/brutto/
słownie:trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa 20/100 złotych.

   Ogółem kwota Umowy wynosi:180 445,95 zł/brutto/ słownie: sto 
osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć 95/100 złotych.

2. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  wykonawcy  za  przedmiot   umowy 
nastąpi  fakturą  końcową  po  zakończeniu  i  odbiorze  robót   przez 
Zamawiającego.  Dopuszcza  się  fakturowanie  częściowe  za  roboty 
zrealizowane.

4.  Fakturę  końcową Wykonawca przedłoży w terminie  najpóźniej  30 dni  po 
odbiorze  końcowym.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  faktury 
końcowej w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi.
Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku płatnika. 

§ 13

1. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy płatne będzie z konta bankowego 
Zamawiającego 
w Bank Spółdzielczy Wolbrom O/Charsznica 
Nr konta 65 84500005 0030 0300 0013 0002

    na konto bankowe Wykonawcy w  …..........................                                
Nr konta …............................................................
                 

2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, NIP 659-11-53-915  i upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za zrealizowane roboty .



§ 14

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 
1. Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne: 

a/ za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki: 

b/  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  w 
wysokości 50% wynagrodzenia za wykonanie robót, od których realizacji 
odstąpiono. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a/  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości   2  % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 
b/  za   zwłokę   w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub 

ujawnionych   w   okresie  rękojmi  -  w  wysokości  2  %  wynagrodzenia 
umownego  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  upływu  terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w 
wysokości  50%  wynagrodzenia  umownego   za  roboty  od  których 
wykonania odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar  umownych. 

§ 15

Wykonawca  udziela  3  letniej  gwarancji  jakości  robót  na  przedmiot  umowy, 
stanowi  ona rozszerzenie  odpowiedzialności  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za 
wady. 

§ 16

Zamawiający  jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach 
przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca 
jest  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w   terminie  wyznaczonym  stosownym 
protokołem. Jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty wezwania do 
usunięcia wad.

 
§ 17

Strony   ustalają,  że  Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  zgodnie  z 
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  obowiązującymi 
Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi Normami Budowlanymi. 



§ 18

1. Wszelkie  zmiany  umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą  obu 
stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem  nieważności  taka  zmiana  niniejszej 
umowy  oraz  wprowadzenie  do  niej  takich  postanowień,  które  byłyby 
niekorzystne dla  Zamawiającego,  jeżeli  przy ich  uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie 
dotyczy  to  sytuacji,  gdy  konieczność  zmian  wyniknie  w rezultacie 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 19

Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał   Sąd 
Rejonowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 20

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych,  oraz 
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz., z czego 2 egz. dla Zamawiającego; 
1 egz. dla Wykonawcy

Wykaz załączników do umowy: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
- kosztorys ofertowy

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


