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Projekt umowy
zawartaw dniu .....20T0 roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd ,
reprezentowanąprzez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw GoŹdzieprźy ut. naaomskiej 7,
26 -634 Gózd
l.Dyrektor ZEAS w Goździę -
Twaną dalej,,Zamawiaj ącym'',

a firmą

;'ffi;ńą;"::::::::::::::::::::::::::";ó';i:":::::::::::::::: :::: .: :::::: ::::;;j;;;;ilł';
NIP.......... REGON
reprezentowanym przez:

......................,
zwanądalej,,Wykonawcą''

Wykonawcazostał wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
zdnia29 stycznia}}}4r. -Prawo zamowienpublicmych (tj. Dz. IJ.-z2OlOr. Nr 113,
poz.759 zpóźn. znlian.) i zostałaznim zawartaumowa następującej treŚci:
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l.ZanavńĄący zleca, a WykonawcaprzyjmĄe do wykonania :

,, Budowa lodowiska w Goździe w tamach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych otaz Lodowiska StĄch,, Biały otlilc'

Mieisce realizacii zamówienia:
- Gózd, ul. Starowiejska 130, 26 _ 634 Gózd

2. Zak<res i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, wymienionego w ust.1 określa
Specyfikacja istotnych Warunków Zamóitęnia, oferta złożonaptzezWykonawcę .
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Termin realizacji przedmiotu umowy:
l. Strony ustalają że termin rozpoczęciarea|izacji przedmiotu niniejszej umowyjest

dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia : 20 grudnia 2010 r.
Zatetmin wykonania przedmiotu umowy ptzyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę _ potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
- gotowości do odbioru przedmiotu rrmowy wraz zprzekazaniem niezbędnej dokumentacji
odbiorowej.
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1. Przędmiot umowy zostanie wykonany zmateriałów dostarczonych przezWykonawcę.
Ż. MatęriaŁy i urządzenia dostarc zone przez Wykonawcę powinny odpowiadaÓ wymogom

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. lO
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 156,
poz. I I 18 z później szymi zmianami).
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Do obowiązków Zamau,iającego naleĘ:
l.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie ptzez Zamawiającego

do 7 dni od dnia podpisania umowy .

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3.Zorganizowanie odbioru przedmiotu umowy .

2.
a
J.
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Do obowiązków Wykonawcy naleĘz
l.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadatrtiwiedzy technicznej i sztuki

budowlanej , obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamaitającemu w terminie w niej uzgodnionym

Z.organizowanie robót w sposób umożliwiający dokonanie ich odbioru,
3 . od chwil i pnej ęcia terenu budowy Wykonawc a aż do chwili odbioru pono si

odpowiedzialnośó nazasadach ogólnych zaszkody wynikłe na tym teienie.
4.oznaczenie i zabezpieczenie teręnu budowy, zapewnienie warunków bezpieczetstwa

w trakcie wykonywania robót,
5.Zabezpieczęnię znądl1ących się na terenie budowy materiałów przed |<radzieżą

uszkodzeniem i zniszc zeniem,
6.Stała współpraca zZamawiającym w zakresie realtzacji
7.Ptzestrzęgarie przepisów B.H.P . i p'poŻ.,

przedmiotu umowy,

8 Zabezpieczenie maszyn iurządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego
i terminowego wykon ania przedmiotu umowy,

9.Usuwanie wad stwierdzonychw okresię gwarancji jakości i rękojmi zawady,
l0.Naprawienie na własny koszt szkód i zńszczeńvłyrządzonych osobom trzecimw wyniku

prowadzonych robót,
II.Zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody, gazui energii elektrycznej na

potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
12.Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertązłoŻona do

przetargu.
13.Uporządkowanie, po zakończeniu prac, miejsca prowadzonych robót i przekazanie go

ZamawiĄącemu w terminie odbioru robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
l.Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraztych

instalacji, których istnienie moŻnabyło przewidzieć w trakcie rea\izacjirobót,
Z.Uszkodzeniai zruszczenia spowodowane na teręnie sąsiadującym z terenem budowy

przekazanymWykonawcy,
3.Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Szkody i zniszczęnia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzęilosówych

innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca nup.u1lyiu nu
własny koszt.
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LZawykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ lumowy' Wykonawcaotrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe brutto wrazzpodatkiem VAT w wysokości .....zł.(słownie: ...............),
w tym kwota netto wynosi .......... ..... zł.

$'i#::;;;;;;w;i;;; )

2.Wynagrodzenie ryczahowe o którym mowa w ust.l. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacjąrobót obj ętych specyfi kacj ą istotnych warunków zamówienia .

3.Niedoszacowanie, pominięcie orazbrakrozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawądo żądaniazmiany wynagrodzeniaryczahowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.
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l. Podstawądo zapłaceniaprzezZamawiającego wynagrodzęnianależnego Wykonawcy są

wystawion e przez Wykonawcę, zgodnie z obowią,zuj ącymi przepisami faktury.
Ustala się następujące zasady rozliczeniaza wykonane roboty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy:

l) fakturowanie częściowe: dopuszcza się za zgodą Zanawiającego częściowe
fakturowanie robót do wysokości 50 %o faktycznie wykonanych i odebranych robótprzez
Zamawiającego. Rozliczenie częściowe będzie dokonywane na podstawie ptzedłożonej
faktury do której naleĘ dołączyÓ bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót
zatvłietdzony przezZamawiającego i podpisany przezlnspektoraNadzoru Zamawiającego.



Tęrmin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz Zprotokółem częściowego
odbioru robót .

2) faktura końcowa : Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru
całości przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robót) zatwietdzonymprzez
ZanawiĄącego i podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego po u'godnieniu
z inwestorem. Termin płatności _ do 30 dni od daty doręczenta Zamawiającómu faktury
wrazz protokółem odbioru końcowego . Zaterminzapłaty uznĄe się dzień złożenia
polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

Dane do fakturv:
Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
SZkół w Gożdztę
ul. Radomska7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 796-25-91-373

2. W razte zrvłoki w zapłacie wynagrodzeniaprzezZamawiającego, Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokości.
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1. Przedstawicięlem Wykonawcy na budowie jest kierownik .

2. Strony dopuszczająmozliwość zlecęniaprzęz Wykonawcę wykonania części robót
będących przedmiotem umowy podwykonawcom' o ile Wykonawca zamiat zlęcęnia robót
podwykonawcy zawarł w ofercie stanow.iącej załącznlknr l do umowy' a z|ęcenie robót
podwykonawcy nastąpi w trybie art.647| KC. Zadziałaniapodwykonawców Wykonawca
pono s i o dp owie dzi alno śó j ak za działania własne.

3.Zmianapodwykonawcy' każdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych
robot z dotychczasowym podwykonawcą'
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Kontrola postępu i jakości robót.
1.Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robÓt. o fakcie rcalizaqiprzedmiotu umowy przęZ

Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny Z umowąpowiadamiaZamawiają""gć or*
przedstawia wniosęk o odstąpienie od umowy zwiny Wykonawcy.

2.o wykrytych wadach w wykonanych robotach Inspektor Nadzoru zawiadamialiezwłocznte
Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialnośÓ Wykonawcy z tytułu wad
ujawnionych w później szym terminie.

3.Wykryte wady *i*y byÓ usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny
byÓ usunię te nięztłĄo cznię.

4.Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
SJeŻęli Wykonawca nie ustrnie wykrytych wad w terminie uzgodnionymprzez

Inspektora Nadzoru wówczas Zamawiający moŻe zleciÓ ich usunięcie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy. ZamawiĄący zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z siedmiodnio*y-
vłyptzedzeniem.

d.Wszystkie materiały oraz jakość, robót winny być dostosowane do wymagan wynikających
z specyfikacji istotnych warunków zamówienia orazodpowiadać obowiązującym normom
i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miójscu
wyprodukowania, jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, atesty itp.
Wykonawcazobowiązany jest dostarczyć na własny kosŻ.

7 .J ęŻęli Zamawiający nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi
Nadzoru, obowią7ki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje
upowazniony pracown ik Zamalxltaj ące go.
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odbiór przedmiotu umowy :

1. odbiór robót będzie polegaó na komisyjnym ustaleniu zgodności wykonania zgłoszonych
do odbioru robót z SIWZ otaz ze ńoŻonąofertąi przepisami prawa, w terminie do
7 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru Zamawiającemu.

3 . Wykonawc a zobowiryany j est sporządzić i dostarczy ć Zanawiającemu WTźV
ze zgłoszeniem robót do odbioru kompletnądokumentację powykonawczązawieĄącą:



_ dokumenty wymagane przez przepisy ,,Prawa Budowlanego'' i normy branżowe .
4' Z czywtości odbioru przedmiotu umowy spisany zostanię protokół odbioru zawierający

wszelkię ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Jezęli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że

przedmiot umowy zawierawady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzęniuprzez
Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, wstrz5rma się z odbiorem robót do cżasu
usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczającjednocześnie Wykonawcy termin na
usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóznienie) przezWykonawcę wyzraczonego
terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 2 %owynagrodzenia
rrmowlego okreŚlonego w $ 6 ust. 1 umowy' zakaŻdy dziefiopóźnienia.

6.W przypadku, o którym mowa w ust 5 odbiór końcowy robót zakoirczy się spisaniem
protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad
i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemni e przezlnspektora
Nadzoru Wykonawc a zg]osi Zamawiającemu pisemnie.

7. JeŻęli podczas dokonywania odbioru końcowego rcbótZamawiający stwietdzi, żepomimo
oświadczenia Inspektora Nadzoru bądź o gotowości zgloszeniado odbioru bądź
o potwierdzęniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakończone,
uczyni o tym fakcie uwagę do protokołuwrazzoświadczeniem, Że nie odbiera przedmiotu
umowy. Wykonawca obowiązany j est wówczas ukończyó realizacjęprzedmiotu
zamówienia i ponownie zgłosić gotowość do odbioru . Zaterminwykonania przedmiotu
umowy przyj muj e si ę wówczas dzi eń pi semne go zgło szenia Z amawiaj ąc emu pr zez
Wykonawcę _ potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru _ ponownej gotowości do odbioru
przedmiofu umowy wrazzptzekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki
opóźnienia ztego tytułu w tym niedotrzymania terminu określonego w $ 2 umowy
obciĘĄąWykonawcę i stanowiąpodstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych
opisanychw$ 12umowy.
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Zapłatawynagrodzeniazaodebrane prace wykonane przezpodwykonawcę zostanie dokonana
przęzZamawiĄącego na podstawie przedstawionych (przedstawionej) faktur (y) Wykonawcy
wystawionej (wystawionych) na kwotę równą wynagrodzeniu podwykonawcy określonemu w
umowie podwykonawcy Z Wykonawcąz dyspozycjąbezpośredniego przelewu na konto
podwykonawcy. W przypadku odebrania całości robót wykonanych przezpodwykonawcę
suma kwot przelanychna konto podwykonawcy nie możębyi niŻszaniż kwota
wynagrodzenia podwykonawcy ustalona w umowie z Wykonawcą. Wykonawca składając
dyspozycję przelewu na konto podwykonawcy nie moze dokonywaó potrąceń
zmniejszających kwoty przelewane na rachunek podwykonawcy przezZamawiającego.
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l.WykonawcazapłaciZamawiąącemu karę umowląw przypadklprzel<toczenia terminu

wykonania przedmiotu umowy' o którym mowa w $ 2, w wysokości 0,5 oń wynagrodzęnia
rrmownego określonego w s 6 ust. 1 umowy' zakaŻdy dzienopóźnienia.

2.W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąó,
a umozliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamavnającv pomniejszy naleŻne
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość
wady oszacowana zostanie przez strony, aw przypadku sporu przezrzeczoznawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąŻa Wykonawcę,

3.odstąpienie od umowy przez WykonawcęzprzlczynniezaleŻnych od Zamawiającego
oraz odstąpienie od rrmowy przęzZamawiającego zprzyczynzaleŻnych od Wykonawcy
stanowi podstawę dlaZamavłiającego do naliczenia kary umownej w wysokoś ci IO oń

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ 6 ust. 1 umowy.
4.Zatnawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownychznaleznego

Wykonawcy wynagrod zenia.

$13
JęŻeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody' może on
dochodzió odszkodowania uzupełniaj ącego.

$14



1. Zamawiający może odstąpió od umowy w przypadkachprzevndzianych przepisami ustawy
- Prawo zamówięń publicznychoraz Kodeksu cywilnego.
Zamawiający moŻe ponadto odstąpiÓ od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób
podstawowy j ej postanowienia.

2.Do podstawowych naruszeń umorvy' 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 Wznaczonym przęz

Zamawiającego terminie, nie rozpoczfirobót bez uzasadnionychprzyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwaniaZamawiĄącego ńoŻonego na piŚmie,

c) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne zanienaleŻWe wykonanie przedmiotu
zamówienia,

d) wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolności' gdy niezgodnie z warunkami rrmowy zleca wykonanie części lub
całości robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bezzgody Zamavńającego).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jednąze stron, Wykonawca ma obowiąek
wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy.

4. Wykonawc a zobowiązany j est do wykonania i do starc zętia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót według stanu na dzieiodstąpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwietdzonaprzez Inspektora nadzoru' stanowi podstawę rczltczeniamiędzy stronami.
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l.Ustala się zabezpieczerię naleŻytego wykonania umowy w wysokoś ci - 5 %o wartości

umowy wg $ 6 ust. 1), tj. w wysokości .......... ..... zł (słownie: ..................zŁ).
Z.CałośÓ zabezpieczenia tj. ...... z\ została wniesiona przez Wykonawcę przed

podpisaniem umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy słuzy do pokrycia roszczenz tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

3.W trakcie realizacji umowy Wykonawcamoże dokonaó zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy' w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmianaformy zabezpieczenianaleŻytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany treści umowy.

4 .Zw r of wnie s io n e g o zab ezpieczenia:.
a) 70 Yo ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...,... Zł'

gwarantującanaleŻyte wykonanie przedmiotu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakoirczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniuprzezZamavńającego
wykonanie ich w sposób naleŻyty, bez jakichkolwięk wad i usterek, które stanowiłyby
podstawę roszczenZamawiĄącego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota zł zabezpieczająca
rcszczeniaZamawiĄącego z tytułu rękojmi zawady zwrócona zostanie nie później niŻ
wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady.
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1.Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie

z obowią.zującymi przepisami prawa i sztukąbudowlaną bez wad, które pomniejszą
wartość robót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do użytkowaniazgodnie zprzeznaczeniem.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem
umowy na okres trzech ( 3 ) lat' licząc od daty ich odbioru końcowego.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny ztytułu rękojmi zawady wykonanych robót, na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4.Zarnawia1ący jest obowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu
rrmowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawcajest zobowtązany do ich
usunięcia w terminie ..vq|znaczonYm stosownym protokołem.

5.Wykonawcanie moŻe odmówió usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
zw iązany ch z ty m ko s ztów.

6.JęŻęli Wykonawca nie usunię wad w wznaczonym przezZamawiającego terminie to



Zamawiający moŻe zlęcic wykonanie napraw osobie trzeciĄ na koszt
7.W okresie gwarancji Wykonawcajest zobowiązarty do nieodpłatnego

ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
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7,abtania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
pisemnej zgo dy Zarnawiaj ącego.

Wykonawcy.
usuwania wad

na osoby trzecie bez

1.Pod rygorem niewazności wszelkie ,*iuffiwy dokonywane sąna piśmie w formie
aneksu do niniejszej umowy.

2-Zakazuje się istotnych zmian postanowienzawartej umowy w stosunku do treści ofeĘ,
na podstawie, któĘ dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zanawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Speóyhkacji
Istotnych Warunków Zamó.#tenia orazokreślił warunki takiej zmiany .

$le
ZamavńĄący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy zdnia29 stycmii2004 r._ Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.IJ. z20O7 r. Nr 223' poz. 1655 zpóźn.zmianami).

s20
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
p o d r o zstr zygni ę c i e s ądu właś ciwe go dla siedzib y Zamawiając e go.

$21
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy _
Prawo zamówięń publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy _ Prawó budowlane oraz
innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

s22
Umowa została sporządzonaw czterech jednobrzmiących egzemplarzach,trzy egzemplarue
dla Zamawjtaj ące go, j eden dla wykonawcy.
Umowa wchodzi w Życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA

Integralną część, umowy stanowią załączniki
1. Oferta rvykonawcy.
2. SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY


