WZÓR
U M O W A Nr . . . . . . . . . . . . . . . .
zawarta w dniu .......................................................w Błoniu,
pomiędzy:
Gminą Błonie z siedzibą w Błoniu Rynek 6, reprezentowaną przez:
1. mgr Zenona Reszkę - Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Haliny Ziental
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą: ..................................................................................................................................
z siedzibą w ............................, przy ...................................., wpisaną do .............
......................................................................
reprezentowaną przez:
1. .............................................
zwaną dalej Wykonawcą,
wyłonioną w przetargu nieograniczonym, który odbył się dnia .......................................
(nr spr. WZP-341/15/2007), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Okrzei 3 w Błoniu,
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy określa Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do
oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) Wybrane strony oferty (druk z ceną ofertową, kserokopia uprawnień osób biorących udział
przy realizacji zadania, warunki gwarancji).
Termin wykonania
§2
1. Terminy realizacji robót:
a) termin rozpoczęcia robót – 02.07.2007 r.
b) termin zakończenia robót do dnia 30.08.2007 r.
2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej
Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
a) wstrzymania robót lub przerwy w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.
3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje
się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.
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Obowiązki Wykonawcy
§3
1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty i wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego.
3. Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót tj. od
rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.
4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań
sanitarnych. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru, Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebniej do naprawy.
7. Wykonawca jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wykonywania robót w celu uniemożliwienia
dostępu osobom postronnym w czasie trwania robót aż do zakończenia i odbioru końcowego.
Teren budowy należy ogrodzić i oznakować.
8. Materiały budowlane użyte przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami.
9. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru i Zamawiającego.
Przedstawiciele stron
§ 4.
1. Osobą odpowiedzialną za wykonywane roboty ze strony Wykonawcy będzie Kierownik
robót ............................................................................ posiadający uprawnienia budowlane
nr.................................................. w specjalności .............................................................................
............................................... wydane przez ....................................................................................
oraz posiadający zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nr
.................................... ważne do dnia ..........................................
2. Nadzór inwestorski nad robotami ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba upoważniona
przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§5
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się zgodnie ze złożoną
ofertą Wykonawcy na kwotę ....................................................................................... zł brutto
(słownie: .........................................................................), w tym kwota ................................... zł
stanowi .............. podatek VAT.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Zamawiający przyjmuje, iż należne Wykonawcy wynagrodzenie obejmuje pełny zakres robót
i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty te nie mogą być
zlecone jako zamówienie dodatkowe.
4. Podstawę do rozliczenia umowy będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od
daty złożenia faktury u Zamawiającego.
Obowiązki i prawa Zamawiającego
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na
zasadach określonych w umowie i ustawie Prawo Budowlane.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót oraz przekazanie terenu
budowy.
3. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie pełnić osoba upoważniona z Wydziału
Inwestycyjno – Technicznego.
Gwarancje
§7
1. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości
zadania.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za wady wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wyjdą one na
jaw przed upływem okresu udzielonej gwarancji.
3. Jeżeli wykonany przedmiot umowy będzie miał wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
4. Wykonawca jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w ustalonym przez
Zamawiającego terminie.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokona istotnych napraw przedmiotu
objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru dokonanych napraw.
6. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić,
jeżeli wady są istotne; jeżeli wady są nieistotne, Zamawiający może żądać obniżenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie
usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.
9. W przypadku gdy Zamawiający nie jest użytkownikiem, z chwilą przekazania przedmiotu umowy
do użytku Zamawiający dokona cesji praw wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą – na
użytkownika, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu
gwarancji jakości.
10. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
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Odbiór robót
§8
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór ostateczny (końcowy). Z odbiorów sporządzany jest protokół.
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w Dzienniku Budowy.
3. Do odbioru i końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty:
– atesty i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
– protokoły pomiarów i badań instalacyjnych odgromowych.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru końcowego zgodnie z zawartymi postanowieniami
niniejszej umowy oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Kary umowne
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu końcowego odbioru robót,
b). za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
c). za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości - 10% wynagrodzenia umownego.
§ 10
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a). karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego z przyczyn leżących po
jego stronie, jednak innych niż przewidziane w art.145 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - 10% wynagrodzenia umownego,
b). ustawowe odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności
Wady
§ 11
1. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, a Zamawiający do
wyznaczenia terminu odbioru.
4. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt, jeżeli Wykonawca nie
usunie wad w ustalonym terminie.
Odstąpienie od umowy
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach:
a). nie przestrzegania przepisów bhp lub spowodowania zagrożenia,
b). nie dotrzymania warunków umowy i uzgodnień,
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c). gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie robót innej osobie,
d). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
e). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy spowoduje zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości – 10% wynagrodzenia umownego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a). w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia,
b). Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Postanowienia końcowe
§ 13
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawcy.
2. Zamawiający podpisuje umowę z Wykonawcą na całość przedmiotu zamówienia
i realizacja wynagrodzeń z podwykonawcą należy do Wykonawcy.
§ 14
1. Wszystkie spory powstałe w trakcie wykonywania umowy Strony będą rozstrzygać
w drodze reklamacyjnej i polubownej, a w przypadku jej nieskuteczności przed właściwym Sądem powszechnym.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub nie
należyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.471 k.c.
§ 15
1. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadku, określonym w art.144 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych i wymaga formy pisemnej w postaci porozumienia
dodatkowego (aneksu) do umowy.
§ 16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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