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załącznik nr 2 

Umowa Nr GGiOŚ.271.5.2012.IL 

PROJEKT 

Zawarta w dniu …………………. roku Czeremsze pomiędzy Gminą Czeremcha   z siedzibą przy ulicy 

Duboisa 14, 17-240 Czeremcha zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

1. Wójta Gminy Czeremcha – mgr Jerzego Szykułę 

 

a ……………………………………... z siedzibą w  ……………………….  reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w oparciu o najkorzystniejszą ofertę wybraną w postępowaniu  przeprowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

§  1 

Definicje 

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej  jej 

integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy. 

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, 

harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót 

budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. 

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 

materiały i urządzenia Wykonawcy. 

4. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy. 

5. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu robót.  

6. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie 

lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie 

warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

7. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały 

oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot 

umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy 

sprzedanej. 



 2

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazana w ustalonej 

formie (pieniądz, poręczenia) należna w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

9.    Podwykonawca - osobę fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł 

umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.  

10. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

§  2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na             

Przebudowie drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze – II etap 

2. Na powyższe roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  48 miesięcy, licząc 

od daty odbioru końcowego. 

3. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o projekt wykonawczy, 

przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

§  3 

1. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi w dniu podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać do dnia: 23.08.2012r. 

§  4 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

a) protokolarne przyjęcie placu budowy w terminie określonym w §2 pkt. 1, 

b) protokolarne przekazanie placu budowy po odbiorze końcowym do dnia określonego w §2 

pkt 2, 

c) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, (oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

d) terminowe wykonanie robót, 

e) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu, 

g) zgłoszenie obiektu do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z §7, 

h) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

i)  ponoszenie kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego na warunkach określonych 

przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - 

zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie na czas budowy;  

k) przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie go z kompetentnymi 

jednostkami, 

l)    ponoszenie kosztów urządzenia placu budowy,  

        m)  ponoszenie kosztów demontażu, napraw i montażu m.in. ogrodzeń posesji, innych             

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 
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        o)  ponoszenie kosztów dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbędnych do 

wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku, 

  p) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; uporządkowanie 

terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 

dróg, nawierzchni lub instalacji; 

   r) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie            

wykonywania robót, 

  s) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom  określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnych z wymaganiami specyfikacji; okazania na 

każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności 

z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

t) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

u) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 

przy odbiorze; 

w) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie 

obiektu w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz stosowanie 

materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego    przedmiotu umowy 

oraz zgodnych z wymaganiami specyfikacji. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie o którym mowa w §2 pkt 

1, 

b) protokolarne przyjęcie placu budowy po odbiorze końcowym w terminie określonym w §2 

pkt 2, 

c) dokonanie odbiorów zgodnie z postanowieniami §7, 

d) terminowe dokonanie płatności, 

e) przekazanie kompletu dokumentacji. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w  miejscu 

składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

§  5 

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili oddania obiektu 

potwierdzonego protokołem odbioru, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

wynikłe na tym terenie. 

§  6 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1.  Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada 

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne 
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dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na 

warunkach określonych w umowie. 

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 

związanych z gwarancją i rękojmią. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§  7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ……………………….. zł                                          (słownie 

złotych: ……………………………), zgodnie z ofertą wykonawcy 23 % podatek VAT: …………………………..  
( słownie złotych: …………………………………..) 

co łącznie stanowi kwotę brutto ………………….. ( słownie złotych: ………………………)                                                                      

2. Cena jednostkowa robót  nie ulegnie zmianie w czasie realizacji zadania. 

3. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona i dostarczona faktura końcowa wraz z 

wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu przekazania jej Inwestorowi. 

§  8 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mówi mowa w  §  7 ust 1.  niniejszej umowy tj. kwotę ……………………… (słownie złotych: 

………………………………………………) 

2.  W dniu podpisania  umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych. 

3. Strony postanowiły, że 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznacza się jako  gwarancję zgodnego z umową wykonania robót , zaś 30 % wniesionego 

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi ( gwarancji               

jakości ). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

    1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 

     2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi ( gwarancji jakości) 
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5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy                  

o której mowa w ust. 4 pkt. 2), w przypadku  kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usunięcia tych wad. 

§  9 

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:        

                    Pan ………………………………. 

§  10 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonywanych robót do odbioru, 

składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia tego odbioru. 

2. Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa 

w pkt. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3.  W odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca  

4. W dniu odbioru Wykonawca dostarczy : 

a) Inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, 

b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

c) zestawienie wyników ekstrakcji składu wbudowanej mieszanki  

d) protokół pobrania próbek wraz z podaną grubością ułożonej nawierzchni, 

e) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

f) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

g) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót). 

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, 

o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.  W takim wypadku 

Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z 

umowy 

8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§  11 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w  §7 pkt. 1, 

b) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego 

określonego w §7 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 2,0 % 

wynagrodzenia umownego określonego w  §7 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad; 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego określonego w  §7 pkt. 1, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego 

określonego w §7 pkt. 1, należnego za wykonanie części zamówienia podlegającej 

odbiorowi za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

miał być zakończony, 

c) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 1,0 % wynagrodzenia określonego fakturą za 

każdy dzień zwłoki. 

§  12 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot    umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na 48 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 

wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 

tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które 

powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. 

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o 

grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł 

stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 

wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu 

umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może: 

      a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

      b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady 

nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może: 

      a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

      b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej             

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru końcowego. 

§  13 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie; 
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§  14 

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§  15 

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§  16 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć określonego w 

§7 wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, które jest wielkością stałą i nie 

ulega zmianie. 

§  17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), ustawy z dnia 

07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118  z późniejszymi zmianami) oraz 

Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§  18 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

   1)  Oferta 

1) Formularz cenowy 

2) SIWZ 

3) SST 

§  19 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. Umowa niniejsza zawiera  7 stron ponumerowanych i parafowanych. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                         Wykonawca: 

 

 

 


