
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
Oznaczenie sprawy: IRG.271.9.2012  

 
wzór umowy  

Umowa 
 

Zawarta w dniu …........................... r. w Pilchowicach 
             
Pomiędzy: 
Gminą Pilchowice 
adres: 
44-145  Pilchowice   
Damrota  6   
NIP 631-102-16-51       REGON  000687853 
Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM" , w imieniu której działa: 
 
Joanna Kołoczek-Wybierek                 - Wójt Gminy 
 
a 
…......................................... 
adres 
…................................. 
Zwanym dalej "WYKONAWCĄ" reprezentowaną przez: 
 
…................................................................... 
 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym  nr IRG.271.9.2012 w trybie przetargu 
nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania pn. 

Roboty na drogach gminnych, na wyznaczonych przez  ZAMAWIAJĄCEGO drogach.  

2. Zakres prac obejmuje roboty na drogach gminnych związane z naprawą uszkodzeń nawierzchni 
na drogach gruntowych. 

3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz SIWZ, będących załącznikiem do niniejszej umowy. 

4. Wynikłe uszkodzenia będą usuwane przez Wykonawcę w miejscach i terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym i przy jego obecności. 

5. Strony ustaliły, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę oraz przy użyciu urządzeń będących w jego dyspozycji. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej oraz będzie 
odpowiadał za ewentualne szkody powstałe z jego winy przy wykonywania przedmiotowego 
zadania. 

7. Do prowadzenia uzgodnień w sprawach określonych powyżej wyznacza się: 



- ze strony Zamawiającego  -  Panią ….......................... 
- ze strony Wykonawcy        -  Pan .................................. 

 
§ 2 

 
Termin i warunki wykonania umowy 

 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2012 r. 

2. WYKONAWCA każdorazowo do faktury załączy protokół odbioru z zakresem robót 
wykonanych z wyszczególnieniem ulic. Odbiór podpisuje osoba wyznaczona przez 
ZAMAWIAJĄCEGO określona w § 1 pkt.7 . 

3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą 
umową na okres 12 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
 § 3 

 
Zasady rozliczeń 

 
1. Cena jednostkowe zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy ( kosztorys Wykonawcy 

opracowany na podstawie przedmiaru robót). 

2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 50 000,00 zł. 

3. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

4. Dopuszcza się wystawiania rachunków częściowych za dany odcinek robót na podstawie 
protokołu odbioru prac. 

5. Podstawą zapłaty jest bezusterkowy protokół odbioru robót. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych, a wskazanym w umowie przyjmuje się , że prawidłowo podano termin określony  
w umowie. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zianie. 
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto 
podaną w ofercie. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

 
§ 4 

 

1. Zlecony zakres prac zostanie wykonany przez WYKONAWCĘ zgodnie z warunkami 
technicznymi, przepisami prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu. 

4.  Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.  



5.  Zamawiający wyznaczy termin, rozpocznie i zakończy odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 
dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę.  

6.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  
w trakcie odbioru wad.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót.  

1  Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi 
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.  

2  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.  

3  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, to 
zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach 
wykonawstwa zastępczego).  

 

§ 5  
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
- za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości  

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt. 2 za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,  

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi  
i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt. 
2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt. 2.  

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. l nie pokrywającego 
szkód.  

3. Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy.  
 

 
§ 6 
 

Warunki ogólne 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego (za wyłączeniem art. 509 kc) oraz przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą  rozstrzygane 
przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd powszechny. 



3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie  
w drodze pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne jedynie w granicach 
unormowania art.144 i 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z pkt.22 SIWZ.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
                  WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – kosztorys Wykonawcy opracowany na podstawie przedmiaru robót 
Załącznik nr 2 - SIWZ 
  


