
ZaNączniknr4 do slwz

Projekt umowy

zawarta w dniu .....2010 roku w Goździe pomiędzy Gminą Gózd ,
reprezentowanąprzez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe
na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy, z siedzibąw Goździę przy ul. Radomskiej 7,
26 -634 Gózd
l.Dyrektor ZEAS w Goździe ............. 

'zw aną dalej,,Zamawiaj ącym'o,
a firmą

z siedzibą w ............ przy uI. ......, zarejestrowanyn/ą/ w

NIP.......... REGON
reprezentowanym przez:

......................,
zwaną dalej,,Wykonawcą''

Wykonawcazostał wybrany zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z drua29 stycznia}}}4r. _ Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. IJ. z2OI0 r. Nr 1 13'
poz. 7 59 z późn. zmian-) i została z nim zawarta umowa następuj ącej treści:

s1
l.ZamawEący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

,, Budowa lodowiska w Goździe w tamach Pilotażowego Ptogtamu Budowy Lodowisk
Sezonowych otaz Lodowiska StĄch,, Biłły otlilc'

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

2. Zakłes i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, wymienionego w ust.t określa
Specyfikacja istotnych Warunków Zarnowienia, oferta złoŻonaprzezWykonawcę .

$2
Termin realizacji przedmiotu umowy:
1' Strony ustalają że termin rozpoczęciarealizacjiprzedmiotu niniejszej umowy jest

dzięft podpisania umowy.
2. Termin zakończenia : 20 grudnia 2010 r.
3. Zatęrmin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszetia

Zamawiaj ącęmv pt zez Wykonawc ę _ p o twie rdzo n ej przez I n sp e kto ra N a dz o ru
_ gotowości do odbioru przedmiotu umowy wtaz zprzekazaniem niezbędnej dokumentacji
odbiorowej.

$3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zmatęriałow dostarczonych przezWykonawcę.
2.Materiały i vrządzenia dostarczone przęz Wykonawcę powinny odpowiadaó wymogom

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. l0
ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 156,
poz. l I 18 z później szymi zmianami).

$4
Do obowiązków Zamawiającego na|eĘ z

1.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Zamawiającego
do 7 dni od dnia podpisania umowy .

Ż.Zapevłnienie nadzoru inwestorskiego.
3.Zorgarizowanie odbioru przedmiotu umowy .



ss
Do obowiązków Wykonawcy naleĘ:
l.Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej , obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej rrmowy ZamawiĄącemu w terminie w niej uzgodnionym .

Ż.organizowanie robót w sposób umozliwiający dokonanie ich odbioru,
3.od chwil i przejęcia terenu budowy Wykonawc a aŻ do chwili odbioru ponosi

odpowiedzialnośó nazasadach ogólnych zaszkody wynikłe na tym terenie.
4.oznaczęnie i zabezpieczęnie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót,
5.Zabezpieczenie znĄdujących się na terenie budowy materiałów przedk<radzieŻą

uszkodzeniem i zni szc zeniem,
6.Stała współpraca zZamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy'
7.Przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poz.,
8 Zabezpieczenięmaszyniurządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych do prawidłowego

i terminowego wykon ania przedmiotu umowy,
9.Usuwanie wad stwierdzonychw okresie gwarancji jakości i rękojmi zawady,
lO.Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczenvłyrządzonych osobom trzecim w wyniku

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

potrzeby wykonania przedmiotu umowy.
l2.Rzetelnę i terminowe wykonanie powierzonych robót, zgodnie z ofertązłozona do

przetargu.
13.Uporządkowanie, po zakonczeniu prac, miejsca prowadzonych robót iprzekazanie go

Zanawiającemu w tęrminię odbioru robót.

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

instalacji, których istnienie moŻnabyło przewidzieĆ w trakcię rea|izacji robót,
Z.Uszkodzeniai zńszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy

pr zekazanym Wykonawcy,
3.Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Szkody i znjszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzęń losowych

innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na
własny koszt.

só
LZavłykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w $ lumowy, Wykonawcaotrzyma

wynagrodzenie ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ..... zł.
(słownie: ...............),

w tym kwota netto wynosi .............. ........ zł.
(słownie: .................)

w oparciu o ofertę Wykonawcy .

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust.l . obejmuje wszystkie koszty związane
z rea|izacjąrobót obj ętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia .

3.Niedoszacowanie, pominięcie oruzbrakrozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
byó podstawądo Żądaniazmiany wynagrodzetttaryczahowego określonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

$7
I. Zapłatawynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w Banku ... Nr
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę .

2.Podstawądo wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru,
zatwierdzony przęzZamavłiającego i podpisafiy przez Inspektora nadzoru Zanauliającego .

3.Termin płatności _ do 30 dni od daty doręczeniaZarlauliającemu faktrrry wraz
z protokółem odbioru końcowego . Zaterminzapłaty vznaje się dzień złoŻeniapolecenia
przelewu w banku Zamawiającego.



Dane do fakturv:
Gmina Gózd
Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 796-25-91-373

4.W razię zwłoki w zapłacie wynagrodzetiaprzezZamawtającego' Wykonawcy przysługują
odsetki w ustawowej wysokości.
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1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik .

2. Strony dopuszczająmożliwoŚÓ zleceniaptzez Wykonawcę wykonania częŚci robót
będących przedmiotem umowy podwykonawcom' o ile Wykonawca zariar zlecenia robót
podwykonawcy zawarł. w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy' azl'ecęnię robót
podwykonawcy nastąpi w trybie art.64'7l KC. Za działaniapodwykonawców Wykonawca
pono si o dpowiedzialno śó j ak za działania własne.

3.Zmianapodwykonawcy, kazdorazowo wymaga od Wykonawcy rozliczenia wykonanych
robót z dotychczasowym podwykonawcą.

se
Kontrola postępu i jakości robót.
1.Inspektor Nadzoru kontroluje przebiegrobót. o fakcie realizacji przedmiotu umowy przez

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

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

3.Wykryte wady winny byó usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym
z Inspektoręm Nadzoru. Wady ujawnione we własnym zakresię przez Wykonawcę powinny
być usunięte niezwłocznie.

4.Usrrnięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.
S.Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w tęrminie uzgodnionym przez

InspektoraNadzoru wówczas Zarnawiający moŻe zLecic ich usunięcie osobie trzeciĄ na
koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie z siedmiodniowym
vłyptzedzeniem.

6'Wszystkie materiały oraz jakość robót winny byó dostosowane do wymagań wynikających
z specyfikacji istotnych warunków zamówieniaoraz odpowiadać obowiązującym nofinom
i przepisom. Dopuszcza się poddanie ich testom na placu budowy lub w miejscu
wyprodukowania, jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszelkie próbki, atesty itp.

Wykonawcazobowiązany jest dostarczyó na własny koszt.
7,J eŻęli ZalrlawiĄący nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi

Nadzoru, obowiąki i uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje
up oważniony prac ownik Zamavnające go.
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odbiór przedmiotu umowy :

1. odbiór robót będzie polegaó na komisyjnym ustaleniu zgodności wykonaniazgłoszonych
do odbioru robótz SIWZ orazze złoŻonąofertąiprzepisami prawa, w terminie do
7 dni od daĘ zgłoszenia robót do odbioru Zamawiającemu .

3. Wykonawcazobowiązany jest sporządziÓ i dostarczyć, Zatnawiającęmu wTi|Z

ze zg}oszeniem robót do odbioru kompletnądokumentację powykonawczązawierającą:
_ dokumenty wymagane prze,z przepisy ,rPrawa Budowlanego'' i normy branżowe .

4. Z czymości odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół odbioru zawierujący
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Jężeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, ze
przedmiot umowy zavłięrawady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu
usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczającjednoczeŚnie Wykonawcy termin na
usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego



terminu skutkowaÓ będzie naliczeniem kary umownej w wysokości2ońwynagrodzenia
umowrrego określonego w $ 6 ust. 1 umowy' zakaizdy dzieńopóŹnienia.

6.W przypadku, o którym mowa w ust 5 odbiór końcowy robót zakofrczy się spisaniem
protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad
i usterek. Zakoirczęnie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie ptzęz Inspektora
Nadzoru Wykonawc a zgło si Zamawiaj ącemu p i semni e.

7. JeŻęlipodczas dokonywania odbioru końcowego robótZamawiający stwierdzi, że pomimo
oświadczenia Inspektora Nadzoru bądź o gotowości zgłoszenia do odbioru bądŹ

o potwierdzeniuusrrnięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakonczone,
uczyni o tym fakcie uwagę do protokołuvłraz z oświadczeniem, że nie odbiera przedmiotu
umowy. Wykonawca obowiązany j est wówczas ukończy Ó realizaĄę przedmiotu
zamówienia i ponownie zgłosić gotowość do odbioru . Zatermill wykonania przedmiotu
umowy przyj muj e s i ę wówczas dzi ęń pi semne go zgŁo szenia ZamawiĄ ąc emu pr zez
Wykonawcę _ potwierdzonej pTzez Inspektora Nadzoru - ponownej gotowości do odbioru
przedmiotu umowy wrazzprzekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki
opóźnienia ztego tytułu w tym niedotrzymania terminu określonego w $ 2 umowy
obcią7ająWykonawcę i stanowiąpodstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych
opisanychw$ 12umowy.
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Zapłatawynagrodzetiazaodebrane prace wykonane ptzezpodwykonawcę zostanie dokonana
przezZanawiającego na podstawie przedstawionych (przedstawionej) faktur (y) Wykonawcy
wystawionej (wystawionych) na kwotę równą wynagrodzeniu podwykonawcy określonemu w
umowię podwykonawcy z WykonawcąZ dyspozycjąbezpośredniego przelewu na konto
podwykonawcy. W przypadku odebrania całości robót wykonanychprzez podwykonawcę
suma kwot przelanychna konto podwykonawcy nie może być, niższaniż kwota
wynagrodzenia podwykonawcy ustalona w umowie z Wykonawcą. Wykonawca składając
dyspozycję przelewu na konto podwykonawcy nie moŻe dokonywać potrąceń
zmniejszających kwoty przelewane na rachunek podwykonawcy przezZamawiającego.
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l.Wykonawc a zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną w przypadku ptzehoczenia terminu

wykonarria przedmiotu umowy' o którym mowa w $ 2, w wysokości 0,5 0ń wynagrodzenia
umownego określonego w $ 6 ust. 1 umowy' zaktzdy dzięftopóźnienia.

LW przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć,
a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy naleime
Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartośó
wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przezrzeczoznawcę
budowlanego. Koszt ekspertyzy obcięa Wykonawcę.

3.odstąlienie od umowy przęz Wykonawcęzprzyczynniezależnych od Zamawiającego
oraz odstąpienie od umowy przezZamaviającego zprzyczynza\eŻnych od Wykonawcy
stanowi podstawę dlaZanawiającego do naliczenia kary umownej w wysokoŚci I0 %
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w $ 6 ust. 1 umowy.

4.Zamawiający zastrzega sobie pfawo potrącania kwot z tytułu kar umownychzna|eżnego
Wykonawcy wynagro dzenia.

s13
JęŻęIi kary umowne nie pokryją poniesionej przęZ Zamawtającego szkody, moze on
dochodzić odszkodowania uzupełniaj ącego'

s14
I. Zamavłiający moŻe odstąpió od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy

_ Prawo zamówień publicznychoraz Kodęksu cywilnego.
Zamawiający może ponadto odstąpió od umowy, jeŻeli Wykonawca naruSza w sposób
podstawowy j ej postanowienia.

Z.Do podstawowych naruszeń umowy, za|icza 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 pruez

Zamawiającego terminie, nie rczpoczĄ robót bez uzasadnionychprzyczyn, lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwaniaZamawiającego złoŻonego na piśmie,



c) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne zaniena|eżyte wykonanie przedmiotu
zamówienia,

d) Wykonawcarealizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolności, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub
całości robót podwykonawcy (''p. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany
w ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawrującego).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jednąze stron' Wykonawca ma obowiązek
wstrzymaniarealizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym otaz zabezpieczenia
terenu budowy.

4. Wykonawcazobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót według stanu na dziefi odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwlerdzona ptzez Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami.

sls
l.Ustala sięzabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 5 "ń wartości

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

podpisaniem umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy słuzy do pokrycia toszczeń z ty.tułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

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

4 .Zw r of w nies io n e g o zab ezpieczenia;
a) 70 oń ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ....... z|,

gwarantującanaleŻyte wykonanie przedmiotu umowy' zostanie zwolniona w ciągu
30 dni po zakoflczeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniuprzezZamawiającego
wykonanie ich w sposób naleŻyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby
podstawę roszczefiZamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

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

z obowiąztljącymi przepisami prawa i sŹukąbudowlaną bezwad, które pomniejszą
wartośó robót lub uczyniąobiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie zptzeznaczeniem.

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

3.Wykonawcajest odpowiedzialny ztytliurękojmi zawady wykonanych robót, nazasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4.Zamawiający jest obowią7any powiadomió Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu
umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie .vqrznaczonym stosownym protokołem.

S.Wykonawca nie moŻe odmówić usunięcia wad na swój koszt bezwzględu na wysokośó
związany ch z ty m ko s ztów.

6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w Wznaczonym przezZamawiającego terminie to
Zamawiający może z|eeić wykonanie napraw osobie tłzeciej na koszt Wykonawcy.

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

$17
Zabtania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgo dy ZamawiĄące go.



s18
l.Pod rygorem niewazności wszelkie zmiany umowy dokonywane sąna piśmie w formie

aneksu do niniejszej umowy.
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowienzawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, któĘ dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających
z okoliczności opisanych w SIWZ.

$le
Zamawtający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dniaŻ9 stycznia2}}4 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z2007 r. Nr 223, poz.1655 zpóźn. zmianami).

s20
Ewenfualne Spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ZalnawiĄącego.

s21
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy _
Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy * Prawo budowlane oraz
innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

s22
Umowa zostałasporządzonaw cztęrech jednobrzmiących egzemplarzach,trzy egzemplarze
d|a Zamawiaj ące go, j eden dla wykonawcy

wYKoNAwCA ZAMAWIAJĄCY

Integralną częŚć umowy stanowią załączniki :
L. Oferta wykonawcy.
2. SIWZ.


