
Za cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
w post powaniu o sygnaturze: 7/pozaust./2019

(Wzór Umowy)

UMOWA NR  …../......./.....

zawarta  w dniu …................. roku  w  Strzegomiu -  pomi dzy:

Spó : Zak ad Us ug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. , ul. Aleja Wojska Polskiego 75,  58 –
150 Strzegom wpisanym przez S d Rejonowy dla Wroc awia - Fabrycznej we Wroc awiu, IX
Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego do rejestru przedsi biorców pod numerem
KRS: 0000460803, NIP: 8842746514,

reprezentowan  przez :

Prezesa Zarz du – Mart  Zi ba

zwan  dalej  „Zamawiaj cym”

a
….............................................................
….............................................................
reprezentowanym przez:
…....................... - …........................
zwanym  „Wykonawc ” .

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie pozaustawowym poni e 30.000 euro pn. „ Wykonanie  remontu
dachów na obiektach magazynowych oraz gara ach zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska
Polskiego 75  w Strzegomiu”(sygnatura. 7/pozaust./2019)

 - o nast puj cej tre ci:

§ 1

1.      W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  do
wykonania - zgodnie z  przedmiarem robót i kosztorysem wykonawczym (za cznik nr 1
do umowy) i z on  ofert   (za cznik nr 2 do umowy) oraz zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej –  remontu dachów na obiektach magazynowych oraz gara ach
Zamawiaj cego, zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu -  zwane
dalej „przedmiotem umowy”

2.  Wykonawca o wiadcza, e posiada niezb dne rodki, maszyny, urz dzenia
oraz do wiadczenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

1



§ 2

1.    Przedmiar robót wraz z kosztorysem wykonawczym - stanowi  za cznik nr 1 niniejszej
umowy oraz s  jej integraln  cz ci .

2.   Zamawiaj cy o wiadcza, e uzyska  decyzje/pozwolenia/wszelkie inne dokumenty*
konieczne do rozpocz cia budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

* wpisa   je li potrzebne

§ 3

1.    Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy w terminie do 2 dni od dnia podpisania
umowy.

2.    Z przekazania terenu budowy Zamawiaj cy sporz dzi protokó . Protokó  zostanie podpisany
przez przedstawicieli obu stron.

3.    Wykonawca jest zobowi zany do:
a)     wyposa enia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
b)      utrzymywania terenu budowy w czysto ci i porz dku,
c)      zapewnienia ochrony przeciwpo arowej i spe nienia wymaga  ochrony rodowiska,
d)     zawarcia umowy ubezpieczenia terenu budowy z tytu u szkód z powodu zdarze

losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególno ci po aru,
e)    usuni cia z terenu budowy wszelkich zb dnych materia ów i odpadów po zako czeniu

prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadaj cym si  do u ytkowania,
f)     przedstawienia Zamawiaj cemu, na ka de jego danie odpowiednich atestów,

wiadectw dopuszczenia do eksploatacji materia ów budowlanych u ytych
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

g)      zapewnienia bezpiecze stwa wszystkich osób upowa nionych do przebywania na
terenie budowy zgodnie z w ciwymi przepisami BHP.

§ 4

1.     Strony ustalaj  termin rozpocz cia prac budowlanych na dzie  przekazania placu budowy.
2.     W przypadku nierozpocz cia przez Wykonawc  robót w terminie  3 dni od dnia przekazania

placu budowy - Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy, informuj c o go tym na pi mie. W takim wypadku dla skuteczno ci z onego
odst pienia wystarczy przekazanie przez Zamawiaj cego stosownego pisma drog
elektroniczn   lub drog  poczty tradycyjnej.

3.     Ustalony przez Strony termin realizacji  robót budowlanych (przedmiotu umowy):  30 dni
od dnia podpisania umowy

4.     Odbiór ko cowy obiektu nast pi w terminie do 7 dni od dnia zg oszenia przez Wykonawc
gotowo ci do odbioru. Odbiór nast pi w formie protoko u z uwzgl dnieniem postanowie
§ 8.
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§ 5

1.     Roboty zostan  wykonane przez Wykonawc , z jego materia ów  oraz przy u yciu jego
maszyn i narz dzi.

2.    Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania obiektu zgodnie z ustalonym kosztorysem
(przedmiarem robót). Wszelkie prace wykonane poza kosztorysem (przedmiarem robót)
nie s  obj te niniejsz  umow .

3.    W  celu  wykonania  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  1  umowy,  Zamawiaj cy
zobowi zuje si  udost pni  Wykonawcy energi  elektryczn /wod /przekaza  dziennik
budowy/zapewni  nadzór inwestorski *  wpisa  je li potrzebne

4.     Strony ustalaj , e przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawc  bez udzia u
podwykonawców.

§ 6
1.   Wykonawca  udziela Zamawiaj cemu ….. miesi cy gwarancji na wykonane roboty (wykonany

przedmiot umowy).
2.      W dniu odbioru ko cowego Wykonawca dostarczy do Zamawiaj cego kart  gwarancyjn ,

na wykonany przedmiot umowy, po wiadczaj  uprawnienia gwarancyjne
Zamawiaj cego.

§ 7

Je eli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zaistniej  jakiekolwiek przyczyny niezale ne
od Wykonawcy, ze wzgl du na które termin zako czenia robót nie mo e by  dotrzymany,
Wykonawca niezw ocznie powiadomi o nich na pi mie Zamawiaj cego pod rygorem utraty
prawa powo ywania si  na te okoliczno ci w razie niedotrzymania terminu zako czenia robót.

§ 8

1.       Odbiór ko cowy wykonania przedmiotu umowy odb dzie w terminie wskazanym w     § 4
ust. 4 umowy, przy udziale Wykonawcy i Zamawiaj cego lub ich upowa nionych
przedstawicieli.

2.       Wady stwierdzone przy odbiorze zostan  usuni te przez Wykonawc  w ci gu 7 dni od daty
odbioru ko cowego. W takim wypadku - podpisanie protoko u odbioru ko cowego
nast pi po skutecznym usuni ciu przez Wykonawc  wszystkich  usterek stwierdzonych w
trakcie odbioru ko cowego.

§ 9

1.  Za prawid owe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy czne
wynagrodzenie rycza towe brutto  w wysoko ci: ................,-z otych (s ownie:
…............................... z otych) w tym podatek VAT  w wysoko ci …..%, tj.
….........................,-z otych (s ownie: …................................. z otych ).
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2.    Wynagrodzenie wykonawcy, wskazane w ust. 1 powy ej zawiera cznie wszystkie koszty
wykonania przedmiotu umowy, w tym te  takie jak  koszty dojazdu Wykonawcy na plac
budowy, koszty  u ytych materia ów, koszty zatrudnienia pracowników Wykonawcy etc.

3.   Podstaw  do wyp aty wynagrodzenia jest podpisanie przez obie Strony protoko u odbioru
ko cowego

4.   Zamawiaj cy zobowi zuje si  dokona  zap aty wynagrodzenia przelewem na konto
Wykonawcy (po zatwierdzeniu protoko u zdawczo – odbiorczego  przez ka  ze Stron)  -
na podstawie otrzymanej od Wykonawcy  faktury VAT -  na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

5.    Strony ustalaj  termin p atno ci na 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiaj cego
prawid owo sporz dzonej Faktury VAT.

§ 10

1.   W razie opó nienia w zap acie za wykonany i odebrany przedmiot umowy Zamawiaj cy
zobowi zany jest do zap aty odsetek ustawowych .

2.     Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne w razie niewykonania lub nienale ytego
wykonania przedmiotu umowy :
1)   za  odst pienie  od  umowy  przez  Zamawiaj cego  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialno   Wykonawca - w wysoko ci 10%  wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy ,

2)   w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawc  terminu  zako czenia  robót   -  w
wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za ka dy dzie
zw oki ,

3)   W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc  terminu usuni cia wad stwierdzonych
w protokole odbioru  - w wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za ka dy dzie  zw oki, licz c od dnia wyznaczonego na usuni cie
wad.

3. Zamawiaj cy mo e dochodzi  od Wykonawcy odszkodowania uzupe niaj cego
przewy szaj cego wysoko  kar umownych.

§ 11

1.    Strony podaj  dane teleadresowe  do korespondencji:
  1)   Zamawiaj cy: Zak ad Us ug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Al. Wojska

polskiego 75,  58-150 Strzegom, e-mail: ….................................
 2)     Wykonawca:  …......................................

2.  W  przypadku  zmiany  jakichkolwiek  danych  teleadresowych,  Strona  ma  obowi zek
powiadomi  drug  stron  pisemnie            o tej    zmianie w terminie  2 (dwóch) dni .

3.   W przypadku niedope nienia obowi zku  ustalonego w ust.2, korespondencja wysy ana na
adres dotychczasowy zostanie uznana za dor czon .

4.     Strony ponadto ustalaj  ………………………………………. kierownik budowy/inspektor
nadzoru*(ewentualne dodatkowe ustalenia).
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§ 12

1.     Strony b  d y do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powsta ych   w
zwi zku z wykonaniem niniejszej Umowy, jednak w przypadku gdy nie osi gn
porozumienia, zaistnia y spór b dzie poddany rozstrzygni ciu przez s d powszechny

ciwy miejscowo dla  Miasta Strzegomia.
2.    Je eli postanowienia niniejszej Umowy s  albo stan  si  niewa ne albo nieskuteczne, lub

Umowa zawiera  b dzie luk , nie narusza to wa no ci i skuteczno ci pozosta ych
postanowie  Umowy. Zamiast niewa nych albo nieskutecznych postanowie  lub jako
wype nienie luki obowi zywa  b dzie odpowiednia regulacja, która – je eli tylko b dzie to
prawnie dopuszczalne – w sposób mo liwie bliski odpowiada  b dzie temu, co Strony
ustali y albo temu, co by ustali y, gdyby zawar y takie postanowienie, pod warunkiem, e
je eli ca  Umowy bez niewa nych albo nieskutecznych postanowie  zachowuje
rozs dn  tre .

3.   Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagaj  formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewa no ci.

4.   W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie b  mia y przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5.    Umow  sporz dzono w 2 (dwóch) jednobrzmi cych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla
ka dej ze Stron.

……………………………… ……………………………………..
          Zamawiaj cy Wykonawca

Za .
..........................
..........................
..........................

5


