Zał cznik nr 5
UMOWA NR …. /11
zawarta dniu ……………2011 roku w Przemystce pomi dzy:
Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z siedzib
Przemystka 21, 88-200 Radziejów,
reprezentowanym przez:
Dyrektora szkoły -……………………
przy udziale głównej ksi gowej - ………………..
zwanym dalej „Zamawiaj cym”,
a
………………………………………….
Zwanym dalej Wykonawc .
W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pó n. zm. ) zostaje zawarta
umowa o nast puj cej tre ci:
§ 1
1.

Przedmiotem umowy jest „Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce
2. Przedmiot umowy nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow , przedmiarem
robót, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowi zuj cymi przepisami.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiary, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta
Wykonawcy stanowi zał cznik do niniejszej umowy.
4.
Przedmiot umowy musi by oddany Zamawiaj cemu w stanie okre lonym umow po
dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecno ci Zamawiaj cego i powołanego
w jego imieniu Inspektora Nadzoru.
§ 2
1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca na własny koszt zapewni ubezpieczenie miejsca prac obejmuj ce mi dzy
innymi:
1/ ubezpieczenie od zdarze losowych, zniszczenia mienia spowodowanego
działaniem, zaniechaniem lub nienale yt staranno ci Wykonawcy,
2/ ubezpieczenie na wypadek mierci lub kalectwa spowodowanego działaniem,
zaniechaniem lub nienale yt staranno ci wykonawcy w stosunku do osób
upowa nionych i nieupowa nionych do przebywania w miejscu wykonywanych
prac.

3. Wykonawca miejsce prac ubezpieczy na okres od dnia rozpocz cia prac do dnia ich
zako czenia.
§ 3
1. Z upowa nienia Zamawiaj cego nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami oraz nad
realizacj umowy sprawował b dzie – Pan …………………………………….……..
2. Wykonawca przejmuje pełn odpowiedzialno
za teren wykonania prac obj tych
przedmiotem zamówienia z chwil jego przekazania przez Zamawiaj cego.
3. Wykonawca ma obowi zek powierzy kierowanie robotami budowlanymi osobie
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadaj cej odpowiednie uprawnienia
budowlane i legitymuj cej si przynale no ci do odpowiedniego organu samorz du
zawodowego.
w czasie realizacji przedmiotu umowy b dzie reprezentował
4. Wykonawc
– Pan .................................................................
§4
1. Gotowo do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiaj cemu na pi mie
najpó niej w dniu okre lonym w § 6 ust 1.
2. Zamawiaj cy wyznaczy dat odbioru i rozpocznie czynno ci zwi zane z odbiorem w dniu
nast pnym.
§5
1. Je eli w toku czynno ci odbioru zostan stwierdzone wady Zamawiaj cy odmówi odbioru
przedmiotu umowy do czasu ich usuni cia w wyznaczonym przez Zamawiaj cego
terminie.
2. Je eli stwierdzone wady zostan
usuni te po terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego na usuni cie wad, to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem
zobowi zania.
3. W przypadku odebrania przedmiotu bez zastrze e uwa a si , e Wykonawca spełnił
zobowi zanie w dniu zgłoszenia gotowo ci do odbioru.
§6
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona – w terminie trzech miesi cy od podpisania
umowy.
2. Dokumentem potwierdzaj cym przyj cie przez Zamawiaj cego wykonanych prac jest
protokół odbioru robót podpisany przez obie strony umowy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
§7
1. Za wykonane prace Zamawiaj cy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysoko ci netto –……………zł + VAT = ………………………zł brutto,
słownie –……………………………………………………………złotych brutto
zgodnie z ofert Wykonawcy.
2. Zapłata wynagrodzenia nast pi po czynno ciach okre lonych w § 6 na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawc , na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT
w terminie do 30 dni od dor czenia jej Zamawiaj cemu.
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§8
1. Zakres robót, które Wykonawca b dzie wykonywał za pomoc Podwykonawców
( je eli dotyczy).
2. W pozostałym zakresie Wykonawca b dzie realizował roboty samodzielnie.
3. Zamawiaj cy wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez
Podwykonawców wskazanych w niniejszej umowie, po uzyskaniu o wiadczenia
Wykonawcy, i Wykonawca dokonał płatno ci na rzecz Podwykonawcy.
O wiadczenie musi posiada form pisemn i by podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy.
§9
1. Wykonawca zobowi zany jest do zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala si
w wysoko ci 5 % wynagrodzenia umownego
tj. ………………….zł
słownie: (…………………………………………..złotych)
w formie – ……………………………….
3. Strony postanawiaj , e zabezpieczenie słu y b dzie pokryciu roszcze Zamawiaj cego
z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy przez Wykonawc .
4. Zamawiaj cy zwróci zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w sposób okre lony
w art. 151 ustawy Prawo zamówie publicznych.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 10
Wykonawca udziela Zamawiaj cemu 5 lat gwarancji na wykonany przedmiot umowy
licz c od dnia odbioru ko cowego.
O wykryciu wady Zamawiaj cy jest zobowi zany zawiadomi Wykonawc na pi mie
niezwłocznie od jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by stwierdzone protokolarnie. Informacje dotycz ce daty
i miejsca ogl dzin przekazuje si Wykonawcy w zawiadomieniu, o którym mowa
w ust. 2.
Wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wady w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego
na ogl dziny wady. Za zgod Zamawiaj cego wyra on na pi mie, termin usuni cia wady
mo e by przedłu ony.
Usuni cie wady powinno by stwierdzone protokolarnie.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy
nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia
umowy , Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia
wiadomo ci o tych okoliczno ciach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca mo e da wył cznie wynagrodzenia
z tytułu wykonania cz ci umowy.
§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown :
1/ za zwłok w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,1 % warto ci
przedmiotu umowy podlegaj cego odbiorowi, za ka dy dzie zwłoki,
2/ za zwłok w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
w wysoko ci 0,1 % warto ci przedmiotu umowy podlegaj cego odbiorowi, za ka dy
dzie zwłoki,
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3/ za zwłok w usuni ciu wady w okresie gwarancji lub r kojmi za wady fizyczne
w wysoko ci 0,1 % warto ci przedmiotu umowy za ka dy dzie zwłoki,
4/ za odst pienie od umowy lub jej rozwi zanie z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy w wysoko ci 20 % wynagrodzenia umownego obejmuj cego cało
przedmiotu umowy.
2. Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy kar umown za odst pienie od umowy wskutek
okoliczno ci, za które odpowiada Zamawiaj cy w wysoko ci 20% warto ci
przedmiotu umowy po odliczeniu warto ci dotychczas wykonanych prac.
3. Zamawiaj cemu
przysługuje
prawo
do
dochodzenia
odszkodowania
przewy szaj cego kar umown .
§ 13
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy:
1/ Kodeksu cywilnego Dz. U. z 1964 r Nr 16 poz. 95 z pó n. zm.
2/ Prawa zamówie publicznych Dz. U. Y 2010 R. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.
3/ Prawa budowlanego Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.
§ 15
Spory mog ce wynikn przy wykonaniu postanowie niniejszej umowy, b d rozstrzygane
przez s d wła ciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiaj cego.
§ 16.
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiaj cy, a jeden Wykonawca.
Zamawiaj cy

Wykonawca

Zał czniki:
1. dokumentacja projektowa - architektura
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
4. oferta Wykonawcy
5. przedmiar robót
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