Nr referencyjny: ZWiK.271.5.2016

załącznik nr 7
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
UMOWA Nr .................../2016
zawarta w dniu ....................... r. w Wiązownie pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie z siedzibą przy ul. Boryszewskiej 2, NIP 532-19-40459, REGON 141008274, reprezentowanym przez:
mgr inż. Janusza Chabra – Dyrektora,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej mgr Urszuli Iwińskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą ............. z siedzibą przy ul. ................................
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
......................................................................................
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164).
§ 1.
Przedmiot umowy
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr referencyjny ZWiK.271.5.2016, Zamawiający
zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: "Remont nawierzchni odcinków dróg
gminnych na terenie Gminy Wiązowna”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Dostarczenie i rozścielenie dostarczonego kruszywa do naprawy dróg – kruszywa betonowego
łamanego o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń, między innymi, gliny, iłów, gruzu ceglanego, cegły
wapiennej, elementów metalowych i innych zanieczyszczeń przy użyciu równiarki drogowej.
Grubość warstwy gruzu betonowego po zagęszczeniu 0,15 cm. Zawartość frakcji kruszyw 0-2 mm
max do 25%.
1) Profilowanie, równanie przy zachowaniu spadków podłużnych i poprzecznych jezdni pobocza
oraz rowów odwadniających.
2) Mechaniczne zagęszczenie rozścielonych kruszyw do naprawy dróg, walcem wibracyjnym staloogumionym 12 ton.
3) Regulowania elementów urządzeń podziemnych.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że:
1) złożona przez niego oferta cenowa jest kompletna i umożliwia należytą realizację przedmiotu umowy,
2) przy sporządzaniu oferty uwzględnione zostały wszystkie istniejące lub potencjalne zagrożenia i
ograniczenia, które rzutują lub mogą rzutować na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy/ nie powierzy podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy (wskazanej
w ofercie).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robót
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót, jest zobowiązany w trakcie
realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, z zastrzeżeniem, że
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, tj. jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót w
terminie 10 dni od dnia przedłożenia tego projektu - oznacza, że projekt takiej umowy został
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy o podwykonawstwo w zakresie
robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie
robót budowlanych w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w zakresie robót,
w terminie 10 dni od dnia jej przedłożenia - oznacza, że została przyjęta przez Zamawiającego bez
sprzeciwu.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy lub wartości 50.000,00 zł.
10.W przypadkach, o których mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11.Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w
zakresie robót, usług, dostaw.
12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które wykonuje przy pomocy

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.
13.W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby
suma wynagrodzeń ustalona w nich za określony zakres robót, usług i dostaw wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na ten zakres robót,
usług i dostaw w umowie.
14. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców w
umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została
klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim
zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach umowy.
15.Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialności za wady obiektu/robót, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.
16.Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione przez Wykonawcę
koszty tytułem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego,
2) innych uzgodnionych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów budowy/robót
(zaplecze, energia, woda itp.).
§4
Wynagrodzenie
1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest
wynagrodzenie kosztorysowe, w rozumieniu art. 632 KC, w wysokości netto ............................ zł
(słownie: .......................) brutto ..................... zł (słownie ............), zwane dalej wynagrodzeniem
umownym.
2. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym mają charakter niezmienny i obowiązują przez
cały okres realizacji umowy.
3. Wynagrodzenie umowne zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wynagrodzenie umowne nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu umowy.
5. Wartość robót zamiennych określona będzie przez strony w drodze negocjacji cenowych na
podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez zamawiającego.
6. Wynagrodzenie umowne będzie wypłacone na podstawie faktury VAT (częściowej lub końcowej)
wystawionej przez Wykonawcę.
7.

Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołów (częściowego lub końcowego) odbioru
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT (częściową lub końcową) z …....-dniowym
terminem płatności, liczonym od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
9. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Dniem zapłaty jest
dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.
11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, między innymi:
1) organizację zaplecza budowy, w tym wykonanie planu BIOZ,
2) organizację i zabezpieczenie placu budowy łącznie z projektami organizacji robót,
3) koszt materiałów wbudowanych, zakupionych przez Wykonawcę,
4) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
5) inne roboty towarzyszące i opłaty umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.
§5
Termin wykonania
1. Termin wykonania przedmiotu umowy od daty podpisania umowy do ….........................
2. Termin odbioru ostatecznego strony ustalają – w ciągu 14 dni roboczych od dnia pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
§ 6.
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi, zapewnienie
warunków bhp oraz metody organizacyjno - techniczne stosowane na budowie, jak również
odpowiada za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi jak
również odpowiada za ochronę p.poż.
2. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia robót do czasu ich
zakończenia polisy ubezpieczeniowej na:
1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanej działaniami lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.
3. Ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w odniesieniu do:
1) osób upoważnionych do przebywania na palcu budowy,
2) osób trzecich, które nie przebywają na placu budowy
4. Ubezpieczenie od zniszczenia robót, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas wykonywania
zamówienia.
5. Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z zawartej umowy.
§ 7.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego,
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek 0,5 % wynagrodzenia umownego,
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
pieniężną w wysokości 10% wartości robót niewykonanych.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury w
wysokości 0,01% wartości kwoty niezapłaconej.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony umowy mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu obciążenia.
6. Zamawiający może rozliczyć kwotę kar umownych poprzez umorzenie w drodze potrącenia z
należnego wykonawcy wynagrodzenia.
§ 8.
Dopuszczalne zmiany umowy
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuści zmianę umowy dotyczącą
przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1. Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT).
2. Gdy zaistnieje działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności,
gdy istniejące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi.
3. Nastąpi odmowa wydania lub opóźnienie w wydaniu przez organy administracyjne lub inne podmioty
decyzji, zezwoleń, zatwierdzeń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
4. W innych istotnych przypadkach.
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygniecie sądu
właściwego dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164).
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

