Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu .......................................... roku, w Książu Wielkopolskim pomiędzy:
Gminą Książ Wielkopolski, z siedzibą ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wielkopolski,
NIP: 785 16 61 188; REGON: 631258141
reprezentowaną przez;
Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa Wielkopolskiego
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy: Pani Barbary Matuszczak, zwaną dalej w tekście
„Zamawiającym”
a
.........................................................................................................................................
z
siedzibą w …………………..........................................………………………………, NIP:
…………………………, REGON: ………………………………….., reprezentowanym
przez …………………………………… ………………………………….. zwaną/zwanym w
dalszej części umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu
przetargowym Nr G.271.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji
zadania Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. - Przebudowa sieci
wodociągowej z przyłączami w Kołacinie

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§ 1.
Zgodnie z przepisami art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 143 d ustawy Prawo
zamówień publicznych strony ustalają co następuje:
1) Wykonawca wykona …………….następujący zakres robót budowlanych:
2) Podwykonawca ………………wykona następujący zakres robót budowlanych
……………..
Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców tak ja za własne.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy będzie traktowane, jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu projekt umowy lub jej
zmiany z podwykonawcą celem jego akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu umowy ma prawo zgłosić w formie pisemnej uwagi do
przedłożonego projektu umowy z podwykonawcą lub sprzeciw do tego projektu. Nie
zgłoszenie uwag lub sprzeciwu w terminie 7 dni oznacza , iż zamawiający nie ma uwag
do przedłożonego projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub jej zmiany.
Postanowienia ust. 4 dotyczą również umów o roboty budowlane zawieranych przez
podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Przy czym podwykonawca jest zobowiązany
dostarczyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub

7.

8.

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
Po zawarciu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy lub jej zmiany zawartej z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest
również przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
związane z przedmiotem zamówienia, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej
umowy. Wyłączenie, o którym mowa z zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości powyżej 50.000 zł.
§ 2.

1. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z przedłożoną ofertą Wykonawcy
ustalone na kwotę ..………zł brutto (słownie: …………….. zł), w tym: netto
………………….. zł (słownie: …………………….zł), podatek VAT ……………..zł
(słownie: ………………. zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy i niezbędne do kompletnego wykonania całego zadania i przekazania
obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostanie niezmienne do zakończenia
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych art. 632 § 2 k.c.), chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia może nastąpić w drodze faktury końcowej
za odebrane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty budowlane, zarówno pod
względem wykonanego zakresu i ilości wykonanych robót jak również ich jakości i
zgodności z postanowieniami niniejszej umowy lub w drodze faktur częściowych zgodnie
z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem
rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr ….. do niniejszej umowy.
5. Do faktury Wykonawcy za wykonane roboty należy dołączyć kopię faktury wystawionej
przez Podwykonawcę i dowodem zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez
Wykonawcę lub dołączyć pisemne oświadczenie Podwykonawcy, iż jego należne
wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót na rzecz Wykonawcy z tej faktury zostało
zapłacone.
6. Faktury wystawione na Gminę Książ Wielkopolski ul. Stacha Wichury 11a; 63-130
Książ Wlkp. NIP 785-16-61-188 opłacone będą w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w ust. 6 na
żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) przysługującego Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy na dostawy lub usługi związane z przedmiotem
zamówienia. Żądanie zapłaty winno być uzupełnione o fakturę oraz dokumenty
potwierdzające wykonanie robót, prac lub dostaw przez Podwykonawcę na rzecz
Wykonawcy.
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Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na zapłatę wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości
należnej kwoty lub podmiotu, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy jeżeli wykaże zasadność takiej
zapłaty.
10. W przypadku bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 8
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1.
8.

14. Osobami upoważnionymi do podpisywania faktur ze strony Wykonawcy są:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………….
§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie
do 12 kwietnia 2017 r.
§ 4.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, ustalone
zostało na kwotę ………. zł co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy.
2. Przy podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie …….. o wartości
…….. zł, co stanowi 100 % kwoty całkowitego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota
……………. zł odpowiadająca 30 % wysokości zabezpieczenia.
6. Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego w tym zakresie, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
oraz zastosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883), biorąc pełną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego i osób trzecich za skutki prawne wiążące się z nieprzestrzeganiem lub
naruszeniem tych przepisów.
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są:
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1) ............................................................................................................................
3. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:
1) …………………………………………………………………………………
§ 6.
Obowiązki stron :
1. Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy:
1) plac budowy;
2) dokumentację.
2. Wykonawca:
1) zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując
skutki finansowe z tego tytułu;
2) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca
składowania materiałów – zgodnie z przepisami i na własny koszt;
3) dokona urządzenia i likwidacji placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt;
§ 7.
1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoznanie czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić nie
później niż w 7 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego, w tym
inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania ciąży na Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru, pod
rygorem nieodebrania wykonanych robót, następujące dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:
1) stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materiały oraz
zamontowane urządzenia;
2) pisemne gwarancje na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
urządzenia związane z wykonaniem tych robót,
5. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia
czynności odbioru końcowego.
§ 8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel
określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady
powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej i technicznej;
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2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczenie – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7
dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający
wyznaczy termin na usunięcie wad.
6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
8. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji na wykonane
roboty budowlane i zamontowane urządzenia.
9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy licząc
od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się
w stosunku do Wykonawcy (i podwykonawców) w dniu odbioru końcowego przedmiotu
umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot umowy do eksploatacji,
bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady,
rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji.
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym
wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku.
12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń
wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
wykonanie przedmiotu umowy;
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 %
wartości przedmiotu umowy;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin
wyznaczony na usunięcie wad.
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1 umowy,
5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §
2 ust. 1 umowy,
6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,
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7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1
umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem
przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
§ 10.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego
przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu
zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek
wykonawcy,
b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z
wykonawcą, można jeszcze dopisać np. przewlekłe opady deszczu trwające nieprzerwanie
przez okres co najmniej np. 15 dni itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy,
uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin
realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do
usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,
c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas
termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny
do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu
podstawowym,
d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności długotrwałych
(powyżej 3 dni) przerw w dostawach wody, prądu lub gazu, konieczności uzyskania
decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac, konieczności wykonania
prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować
koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany
projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec
wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,
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2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek
wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla
zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa
wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę
na zakończenie robót przed terminem;
3) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca
przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,
b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;
§ 11.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię
aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
§ 12.
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony
zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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