
Załącznik nr 8

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ............................. w Krempnej pomiędzy:

Gminą  Krempna  z  siedzibą  Krempna  85,  38-232  Krempna,  zwaną  dalej  Zamawiającym 

reprezentowaną przez:

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna

a .........................................................................................

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

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

o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego  UG.271.2.2011 w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania odbudowę drogi gminnej w m. 

Myscowa do zabudowań Pana Centki

- nr ewidencyjny działki 810;  km 0+000 do 0+300

długość odcinka drogi – 300,00 m

km 0+000 do 0+140 – nawierzchnia z tłucznia kamiennego

szerokość drogi – 3,20 m

szerokość jezdni – 3,20 m

km 0+140 do 0+300 – nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej

szerokość drogi – 3,20 m

szerokość jezdni – 3,00 m

szerokość pobocza – 0,10 m x 2

zakres rzeczowy:

km 0+000 do 0+300

- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 960,00 m2

- podbudowa z kruszywa gr. 30 cm – 960,00 m2
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km 0+000 do 0+140

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 14 cm – 448,00 m2

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 7 cm – 448,00 m2

km 0+140 do 0+300

- podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm – 512,00 m2

- podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 8 cm – 512,00 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm – 480,00 m2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna gr. 3 cm – 480,00 m2

km 0+140 do 0+300

- pobocza z tłucznia kamiennego gr. 7 cm – 32,00 m2

km 0+000 do 0+200

- czyszczenie rowu z namułu -200,00 mb

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta przetargowa

- Przedmiar Robót

§ 2

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- przekazanie placu budowy: ........................

- rozpoczęcie robót: ..........................

- zakończenie robót: .........................

2.  Opóźnienie  w  przekazaniu  placu  budowy powoduje  przesunięcie  terminu  zakończenia 

o proporcjonalny okres.

3. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- z powodu działania siły wyższej.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ..............................................

§ 4

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ........................................................

Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania poleceń 

związanych z jakością i ilością robót. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa 
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oddzielna  umowa  o pełnienie  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonanie  robót  zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie .................................................................

Wykonanie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

§ 5

Za  wykonanie  przedmiotu  umowy określonego w §  1  ust.  2  umowy,  Strony ustalają,  że 

Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  ryczałtowe  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  w łącznej 

kwocie ................................... zł netto, plus należny podatek VAT (23 %).

Łącznie  wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi  .............................................................  zł, 

słownie: ........................................................................................................................................

§ 6

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu całości 

robót.

2.  Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  całości  realizacji  przedmiotu 

umowy i odbiorze końcowym robót oraz rozliczona w terminie do 30 dni od daty odbioru.

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.  W  razie  stwierdzenia  zaistnienia  błędów  w  wystawionej  przez  Wykonawcę  fakturze, 

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę i zażąda właściwej faktury korygującej. W takim 

wypadku  termin  o  którym mowa w ust.  2  biegnie  od  dnia  otrzymania  właściwej  faktury 

korygującej.

4.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek 

w Banku ....................................................................................................................................... 

Nr .................................................................................................................................................

§ 7

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

2.  Wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  spełniających  wymagania  norm 

zharmonizowanych lub z materiałów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie 

innych dowodów przewidzianych  w ustawie z  dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny 

zgodności i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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3.  Na  żądanie  Zamawiającego  przed  wbudowaniem  przedłożyć  na  wskazane  materiały 

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności 

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

4.  W przypadku wątpliwej  jakości  materiałów użytych  do wbudowania,  Zamawiający ma 

prawo  wykonania  badań  tych  materiałów  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  w  celu 

stwierdzenia ich jakości.  Jeżeli  badania wykażą,  że zastosowane materiały są złej  jakości, 

wówczas  Wykonawca  zostanie  obciążony  kosztem  badań  i  na  własny  koszt  dokona  ich 

wymiany.

5. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP w trakcie prowadzenia robót.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia 

prac od momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego. Odpowiedzialność 

dotyczy  szkód powstałych  w trakcie  prowadzenia  prac  na  placu  budowy oraz  na  terenie 

przyległym do niego, a związanych z prowadzonymi robotami.

7. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody 

Zamawiającego  lub  osób trzecich  spowodowane  istnieniem wad ukrytych  materiałów lub 

robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

§ 9

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór końcowy.

- odbiór w okresie gwarancji.

2.  Zamawiający  dokona  w  terminie  3  dni  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających 

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

14 dni licząc od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 

4. Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad.

6.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu 36 miesięcy  gwarancji  na roboty objęte  niniejszą 

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

7.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  usterek 

w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym 

przez strony. 
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§ 10

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki,

b)  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji 

w wysokości  0,3  %  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  przez 

Zamawiającego na usunięcie wad.

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego.

2. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę w przekazaniu 

dokumentacji i placu budowy w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego 

terminu przekazania placu budowy.

3.  W przypadku  gdy kary umowne  przewidziane  w ust.  1  nie  pokryją  zaistniałej  szkody 

Strony  zastrzegają  sobie  prawo  żądania  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego 

wysokość ustanowionych kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych.

§ 11

1.  Jeżeli  rozpoczęcie,  realizacja  lub  zakończenie  całości  przedmiotu  umowy  opóźnia  się 

z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub 

sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub 

dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  przerwał  je 

z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie.

2. W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  wymienionych  w  ust.  1  Wykonawca  jest 

zobowiązany  w  terminie  14  dni  od  pisemnego  powiadomienia  go  o  odstąpieniu  przez 

Zamawiającego od umowy do:

1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego,

2) przekazania placu budowy,
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3) zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w §5 niniejszej 

umowy,  co  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  dochodzenia  odszkodowania  na 

zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

4. W razie  nie  wywiązania  się  przez  Wykonawcę  w przewidzianym w umowie  terminie 

z obowiązków wymienionych w § 8 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo sporządzić na 

własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu 

budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę 

do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

5. W  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  ma  obowiązek 

natychmiastowego  wstrzymania  robót  i  zabezpieczenia  niezakończonych  robót  oraz  placu 

budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

6. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy Inspektor Nadzoru sprawdzi 

zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz określi wartość wykonanych robót.

Dodatkowymi  kosztami,  stanowiącymi  różnicę  pomiędzy kwotą wynagrodzenia  należnego 

Wykonawcy zgodnie z  § 5 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji, których 

odstąpiono,  a  ceną  wynegocjowaną  z  nowym  Wykonawcą.  Zamawiający  obciąży 

dotychczasowego  Wykonawcę.  Na  poczet  zabezpieczenia  tych  kosztów  Zamawiający 

zatrzymuje  pełną  kwotę  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  robót  określonych  w protokole 

inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku 

powiadomienie  przez  Zamawiającego  o  dokonaniu  ostatecznego  rozliczenia  przedmiotu 

umowy z  określeniem kwoty,  jaka pozostała  do uregulowania  z  tytułu  wynagrodzenia  za 

realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.

§ 12

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać  będą  polubownie.  W przypadku nie  dojścia  do porozumienia  spory podlegają 

rozstrzyganiu przez  Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  prawa  polskiego 

w szczególności  kodeksu  cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  kodeksu 

postępowania cywilnego.
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§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczaniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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