
Za|ącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

zawarta w dniu .....2OI2 roku w Gożdzte pomięclzy Gminnym Ośrodkiem
Zdrowia w Goździe, reprezentowanym przęz:

1.Dyrektor GoZ w Goździe -
Zwanym dalĄ,,Zamawiaj ącym'',

a firmą
z siedz|bą w ............ przy ul. .....', zarejestrowanymlil w

NrP.......... REGON
reprezentowanym Ptzez:

"""""""""""t

Zw anądalej,'Wykonawcą''

Wykonawc azostałwybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia

putt."n.go prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, na podstawie ustawy

z dniaŻ9śtyózniaŻOO4r. - Prawo zamowienpublicznych (Dz.I] . z Ż0I0 r. Nr 1 13,

poz.759 ze zm.) i zostałaznimzawarta umowa następującej treści:

$1
I. ZamawiĄący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : ',Tefmomodernizacię

budynku Gminnego ośrodka Zdtowiaw Goździe ,,
Mieisce realizaciiżamówienia: Gózd, ul. Lekarska 4130,26 - 634 Gózd

2. Zakres i warunki wykonania robót budowlanych, wymienionych w ust.1 określa

przedmiar robot (kosztorys ofertowy). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówrcnta^

ófęrta złoŻonap1zezWykonawcę , Specyfikacja Techniczrra Wykonania i odbioru Robót.

s2
Termin realizacji przedmiotu umowy:
1. Strony ustalają zi termin rozpoczęciareaLizacji przedmiotu niniejszej umowy jest

dziei podpi sania umowy.
2. Termin zakoirczenia : do 30 sierpnia 2012 r'
3. Zatęrmin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgŁoszenia

Zamawiaj ące^u pr re, Wykonawc ę - p otwierdzo n ej przez Insp ekto ra N a dzo ru

- gotowolci do o^dbioru pizedmiotu umowy wtaz zprzekazaniem niezbędnej dokumentacji

odbiorowej.

$3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zmatęriałow dostar<;zonych pr'zez Wykonawcę.

Ż. Matęrtały i wządzenia dostarc Zone prZęZ Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom

dla wyrotów dopuszc zonychdo obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. I0

ustawy z dnial iipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 22006 r. Nr 156,

poz. I I 18 z później szymi zmianami).
$4

Do obowią zków Zamawiającego należy :

|,Przekazńie Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania rriniejszej umowy

terenu budowy.
2,Zap ewnienie nadzoru inwe storskie go.

3.Zirganizowanie odbioru przedmioiu umowy zgorlnie z $ 11'



$s
Do obowiązków Wykonawcy należy:
l.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zprzedmtarem robót (kosztorysem ofertowym),

zaśadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej , obowiązującymi przepisami i polskimi

normami oraz oddaniaprzedmiotu niniejszej umovy ZarnawtĄącemu W terminię w niej

uzgodnionym.
2.orgarizowanie robót w sposób umozliwiający dokonanie ich odbioru,
3.od chwil i przejęciaterenu budowy Wykonawc a aŻ do chwili odbioru ponosi

odpowiedzialnoŚÓ na zasadach ogolnych za szkody wynikłe na tym terenie.

 .oźnaczenie l zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót,
S.Zabezpieczenię znajdujących się na terenie budowy materiałów przedkradzieŻą

uszkodzeni em i zniszczenrem,
6.Stała współpraca zZamawiającym w zakresie rcalizacji przedmiotu umowy'

7 .Zavłiadómiónie Zamawiającego o fakcie wykonania robot zanikaJących lub ulegających

zakryciu z vłypr zedzeniem umoŻl iwi aj ącym Splawdzęnie ich pr zez Inspektora Nadzoru,

8.Przestrzeganie przepisów B.H.P . i p.poŻ.,

9 Zabezpieózenie maszyniurządzeioraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego

i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

10.Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakoŚci i rękojmi zawady,
1l.Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczefiwyrządzonych osobom trzęcim w wyniku

prowadzonych robót,
IŻ.Zabezpieczenie we własnym zakręsie dostaw wody i energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy'
13.i{zetelnę i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertązłoŻona do

przetargu.
I4.IJporządkowanię, po zakończeniu prac, miejsca prowadzonych robót tprzekazanie go

Zamawiającemu w terminie odbioru robót'

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŚó za:
1.Uszkodzę nió i z'rltszczónie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych

instalacji, których istnienie moŻnabyło przewidzieć w trakcie realtzacji robót'

Ż.IJszkoćIzeniai zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

pr zekazanym Wykonawc Y,
3.śzkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

a.Szkody izniszczęnia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

innycń, powstałe przedodbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na

własny koszt.

s6
1.Zav,,rykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ lumowy, Wykonawcaotrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe brutt o wraz z podatkiem VAT w wysokości ."" zł'

1siońie:
wtym:
kwota netto wynosi .............. ........ zl.
(słownie:
podatekVAT.....%tj ... ......--zŁ
w oparciu o ofertę Wykonawcy .

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zw:rązane

,iealizacjąrobót objętych , przedmiaręm robót ( kosztorysem ofertowym) Specyfikacją

wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia .

3'Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakresu przedmiotu umow}'nie możę

byó podstawą do Żądantazmtany wynagrodzeniaryczałtowego określonego w ust. 1

niniej szego paragrafu.
4. Wykonawca sporządzi kosztorys powykon aw czy .



$7
1. P odstaw ą do zapłacenia pr zez Zamaw taj ące go Wynagrorl zenia nal ezne go Wykonawcy s ą

wystawionę ptzez Wykonawcę, zgodnie z obowtązującymi przepisami faktury.
Ustala się następuj ące zasady roz|Lczenta za wykonane roboty zwlązane z wykonaniem
przedmiotu umowy:
faktura końcowa : Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru
całoŚci przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robot) zatwietdzonymprze7,
Zamawiającego i podpisany przęz Inspektora Nadzoru Zamawta1ącego.
Termin płatności - do 30 dni od daty doręczęnta Zamawiającemu faktury wraz
z protokółem odbioru końcowego . Zatermtnzapłaty uznaje się dzień złoŻęnia polecenia
przelewu w banku ZarrlawiĄącego.

2.W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzeniaptzezZamawiającego, Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokoŚci.

Dane do faktury:
Gminny ośrodek Zdrowiaw GoŹdzie
ul. Lekarska4 ,Ż6 - 634 Gózd
NIP ..

3. W razię zwłoki w zapŁacie wynagrodzen|aprzęZZamawtąącego, Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokości.

s8
1. Ze strony Wykonawcy - kierownik budowy będzie
2. Ze strony Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie

$e
1.WykonawcamoŻe zrea|izowaó roboty budowlane korzystając z pomocąPodwykonawców,

po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formię pisemnej pod rygorem nieważności .
Ż. Zawarcie umowy z Podwykonawcąwymaga pisemnej zgody Zamawtającego przed jej

zawarciem' zgodnie z art. 647 1k.c. zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga
kazdor azow ej zgo dy Zamawta1 ące go .

3. Umowa z Podwykonawcąmusi zawieruó, co najmniej zakres robót powierzonych
P odwykonaw cy or az kwotę wy nagr o dzenia za p owierzone roboty.

4. Zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi byó
kuŻdorazowo poprzedzone zgodą Zamawtąącego i Wykonawcy w formie pisemnej
pod rygorem niewazności . Niedopełnienie tego obowiązku będzie uznane jako naruszenie
niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożęnia kary' o której mowa w $ 12 ust.3\- umowy .

5. WykonawcamoŻe wykonaÓ własnymi siłami części robót przewtdzianądla
Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi
wobęc ZamavłiĄącego pełną odpowiedzialności za roboty powierzone Podllykonawcom .

$10
Kontrola postępu i jakoŚci robót.
1.Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robót. o fakcie rea|izacji przedmiotu umowy przęz

Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny Z umowąpowiadamiaZamawiĄącego oraz
przedstawia wniosek o odstąpienie od umowy zwlny Wykonawcy.

2.o wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzclru zawiadamianiezwłocznię
Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialnośÓ Wykonawcy z tytułu wad
uj awnionych w póŹniej szym terminie.

3.Wykry.te wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny
być usuni ę te nięzlryłocznte.

4.Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.



5.JeŻeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionymprzęZ
Inspektora Nadzoru wówczas Zamawiający moŻe zlecić, ich usunięcie osobie trzeci€1na
koszt Wykonawcy. Zamawiający zawrudomi Wykonawcę o tym fakcie z siedmiodniowym
vłyprzedzeniem.

6.Wszystkie materiały oraz jakość robót winny byÓ dostosowane do wymagań wynikających
z dokumentacji techniczfląoraz odpowiadać obowiązującym noffnom i przepisom.

Dopuszczasię poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu wyprodukowania,
jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, atesty itp. Wykonawca
zobowiązany j est do starc zy Ó na własny ko szt.

7 .JeŻeli Zarnawiający nie powięrzy Sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
Nadzoru' obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje
upowazniony pracown 1k Zamawiaj ące go.

$11
odbiór przedmiotu umowy :

1. odbiór robót będzie polegać na komisyjnym ustaleniu zgodnoŚci wykonania zgłoszonych
do odbioru robót z SIWZ otaz ze złoŻonąofertą i przepisami prawa. w terminie do

14 dni od daty zgłoszentarobót do odbioru i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji

powykonawczej.
2. Wykonawcazobowiązany jest sporządzlc i dostarczyć Zamawta1ącemu wTaZ

ze zgłoszeniem robót do odbioru kompletnądokumentację powykonawczązawierającą:
- dokumenty wymagane przez przepisy ,rPrawa Budowlanego'' i normy branżowe
( atesty na zabudowane materiaĘ).

3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru zawterĄący
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. JęŻęIi Zarnawia1ącv podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że

przedmiot umowy zawierawady lub usterki' które ujawniły się po stwierdzeniuprzez
Inspektora Nadzoru gotowoŚci do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu

usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczającjednocześnie Wykonawcy termin na

usunięcie wad i usteręk. Niedotrzymanie (opóznienie) przez Wykonawcęwzfiaczonęgo
terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2 oń wynagrodzenia
umownego określonego w $ 6 ust. 1 umowy' zakaŻdy dzięń opóŹnienia.

5' W przypadku, o którym mowa w ust 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem

protokołu końcowego odbioru robÓt w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad

i usterek. Zakonczenie usuwania wad i ustęrek potwierdzone pisemnie przez Inspektora

N adz oru Wyko nawc a zgŁo si Zarnaw iĄ ącemu p i s emni e.

6. JeŻelipodczas dokonywania odbioru końcowego robótZamawiający stwierdzi, że pomimo

oświadczenia Inspektora Nadzoru bądź o gotowoŚci zgłoszenia do odbioru bądŹ

o potwierdzęniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakończone,

uczyni o tym fakcię uwagę do protokołuwraz z oświadczenienr, Żę nię odbiera przedmiotu

umowy. Wykonawca obowiązany jest wówczas ukończyc rcalizację przedmiotu
zamówienia i ponownie zgłosiÓ gotowość do odbioru . Zaterminwykonania przedmiotu

umowy przyj muj e s i ę wówczas dz i eń p i s emne go zgło szenia Zamaw taj ąc ęmu pr Zez

Wykonawcę _ potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru - ponownej gotowoŚci do odbioru
przedmiotu umowy wrazZprzekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki
opóżnteniaztego tytułu w tym niedotrzymania terminu okreŚlonego w $ 2 umowy
obciĘająWykonawcę i stanowiąpodstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych

opisanychw$ 12umowy.
s12

1.WykonawcazapłactZamawiĄącemu karę umownąw przypadku przekroczenia terminu

wykonania przedmiotu umowy' o którym mowa w s 2, w wysokości 0,5 oń v,ry'nagrodzenia

umownęgo określonego w s 6 ust. 1 umowy' zakaŻdy dzięfl opóznienia'

2.W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nię dających się usunąó,

a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu ZamavłtĄący pomniejszy naleŻne

Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokoŚci trzykrotnej warlości wady. Wartość

wady oszacowana zostanie przęZ stlony, aw przypadku sporu przęZrzeczoznawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąŻa Wykonarł'cę.



3.odstąpienie od umowy prZęZ WykonawcęZprzyczynniezaleŻnych od Zamawiającego
oraz odstąpienie od umowy ptzęZZamawiającęgo ZprzyczynzaleŻnych od Wykonawcy
stanowi podstawę dlaZamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokoŚcl I0 oń

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ 6 ust. 1 umow1'.

4.ZatnalviĄący zastrzega sobie prawo potrącania kwot z Ętułu kar umownychz należnego

Wykonawcy wynagrod zęnla.

$13
JeŻeli kary umownę nie pokryją poniesionej przęz Zamawiąącego szkody, moŻe on

dochodzić odszkodowania uzupełniaj ące go.

$14
I. Zamawiający moŻe odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

_ Prawo zamówień publicznychoraz Kodeksu cywilnego.
Zamawiający moŻe ponadto odstąpiÓ od umowy' jeŻeli Wykonawca narusza w sposób

podstawowy j ej postanowienia.
2.Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:

a) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłoŚci,
b) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez

Zamawiąącego terminie, nie rozpoczĄ robót bez uzasadnionychprzyczyn. lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwaniaZamawiającego zŁoŻonego na piśmie,

c) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne zanienaleŻyte wykonanie przedmiotu

zamówienia'
d) Wykonawcarealizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami'

w szczególności, gdy niezgodnie zwarunkami umowy zleca wykonanie części lub

całoŚci robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercie' gdy zlecawykonanie robót podwykonawcy bezzgody Zamawta1ącego).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przęZ jednąze Stron, Wykonawca ma obowiązek
wstrzymaniarea|izacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym otaz zabezpięczenta

terenu budowy.
4. Wykonawcazobowiązany jest do wykonania i dostarczęnia Zamawiającemu

inwentaryzacji robót według stanu na dzięn odstąlienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzonaprzez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

$ls
l.Ustala się zabezpi ęczenie naleŻytego wykonania umowy w wysokoŚ ci - 5 "ń wartości

umowy wg $ 6 ust. 1), tj. w wysokości .......... ..... zł (słownie: --.-.-.--------.-.zł).

2.Całość zabezpieczenia tj. ...... zł została wniesiona przęz Wykonawcęprzed
podpisaniem umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy słuzy do pokrycia roszczęizt7Ąłłu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.W trakcie realizaĄiumowy WykonawcamoŻę dokonać zmiany formy zńezpieczenia
na|eżytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmiana formy zabezpiec'zenianaleŻytego wykonania umowy nie stanowi

zmiany treści umowy.
4 .Zw r ot wniesioneg o zab ezpieczęnla;

a) 70 "ń ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .....,. zł,
gwarantującanależfie wykonanie przedmiotu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakonczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniuprzezZamawiającego
wykonanie ich w sposob na|eŻyĄy, bez jakichkolr.viek wad i usterek, które stanowiłyby
podstawę roszczeńZamawtającego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartoŚci zabezpieczenia tj. kwota zl zabezpieczająca

toszczeniaZamawiające1o ztytułu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie późntej niŻ
wciąu 15 dniu po upływie okręsu rękojmi zawady.



$16
1.Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze' zgodnie

zobowiązląącymi przepisami prawa i sztukąbudowlaną bezwad, które pomniĄszą
wartość robót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie zprzeznaczeniem.

2.WykonawcaudzięlaZamawiającemu gwalancji na wykonane roboty objęte przedmiotem
umowy na okres trzech ( 3 ) lat' licząc od daty ich odbioru końcowego.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi zawady wykonanych robót, nazasadach
określonych w przepisach Kodęksu cywilnego.

4.Zamawiający jest obowiązany powiadomió Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu
umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia' natomiast Wykonawca jest zobomązany do ich
usunięcia w terminie Wznaczonym stosownym protokołem.

5.Wykonawca nie moŻe odmówić usunięcia wad na swój koszt bezwzględu na wysokość
zw iązany ch z ty m ko s ztów.

6.JeŻeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przezZamawtającego terminie to
ZamawiĄący moŻe z\ęcić, wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7.W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

$17
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejsz€1 umowy na osoby ttzecie bęz
pisemnej zgo dy Zarnawtąącego.

1.Pod rygoręm nieważności wszelkie Zmlany umowy dokonywane Sąna piśmie w formie
aneksu do niniejszej umowy.

2.Zakazuje się istotnychzmianpostanowiefizawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie' której dokonano wyboru Wykonawcy, Z wyjątkiem zmian wynikających
z okoliczności opisanych w SIWZ'

sle
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo odstąlienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnta29 stycznta2))4 r. - Prawo
zamowiehpublicznych (tekst jednolity Dz.U. zŻ0I0 r. Nr 1 13, poz.759 ze zm.).

$20
Ewentualne Spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
po d r o zstrzvgnięcie sądu właŚciwe go dla si edzib y ZamawiĄące go.

s21
W sprawach nieuregulowanych umową mąązastosowanie odpowiedrrie przepisy ustawy *

\-_ Prawo zamówien publicznych' ustawy Kodeks Cywilny, ustawy - Prawo budowlane oraz
inne przepisy prawne właściwe w przedmiocie niniejszej umowy.

s22
Umowa została sporządzonaw czertach jednobrzmiących egzemplarzach,trzy egzemplarze
d|a Zamawiaj ącego, j eden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAwIAJĄCY


