Załącznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA CRU...2021 WI.7013.38.2020-2

W dniu …..... 2021 r. pomiędzy Gminą Swarzędz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną
przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Mariana Szkudlarka
a
….......................................... mającym siedzibę w miejscowości ….............................., wpisane do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej o nadanym
Numerze Identyfikacji Podatkowej …....................................., o numerze REGON …..........................,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
….............................. – właściciela
została zawarta umowa o treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Budowę parkingu rowerowego wraz ze stacją napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1,
ul. Planetarna 7 w Zalasewie

2.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie i w sposób zgodny z dokumentacją
projektową opracowaną przez Pracownię Projektową: NUUA ARCHITEKCI, ul. Artura Grottgeta
6/11, 60-757 Poznań oraz wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia propozycji
cenowej z postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych (stanowiącymi integralną
treść umowy).
§ 2
Termin wykonania umowy

1.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na …............... dni od daty przekazania placu
budowy. Przez zakończenie całości przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich robót
budowlanych określonych w projekcie Zagospodarowania terenu stojakami na rowery oraz
urządzeniem stacji napraw rowerów przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Planetarna 7 w Zalasewie,
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stanowiącej załącznik nr 6 do Zaproszenia oraz dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2.

Wykonawca zamówi konieczne urządzenia i materiały w terminach gwarantujących wykonanie
robót zgodnie z terminami określonymi w niniejszym paragrafie.
§3
Przekazanie placu budowy

1. Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy.
2. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) oświadczenie, że Wykonawca posiada sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ),
b)

do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, który podlegał będzie weryfikacji

Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jego uzyskania
3. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy
podpisany przez Strony. Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy dostęp do terenu budowy przez
cały okres trwania robót.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości wykonywanie robót na placu budowy na którym
prowadzone są równoczesnie prace budowlane związane z rozbudową i przebudową budnyku
Szkoły Podstawowej nr 1 i zobowiązuje sie do sprawnej współpracy z innymi wykonawcami oraz
wcześniejsze - minimum na 5 dni wcześniej zawiadamianie o ewentualnych utrudnieniach.
5. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za ten
fragment terenu oraz za znajdujące sie na nim wszelkie urządzenia i instalacje naziemne oraz
podziemne.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej umownego zakresu robót –
Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przekazana dokumentacja jest kompletna i nie wnosi
żadnych zastrzeżeń do możliwości zrealizaowania na jej podstawie przedmiotu umowy.
b) Przystąpienie do odbioru robót zgodnie z § 10 niniejszej umowy.
c) Terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
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§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Rozpoczęcie oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy.
b) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Prawem budowlanym, dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robót, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza
przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
c) Zapewnienie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania
robót.
d)

Zgłoszenie robót do odbioru – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez

Zamawiającego.
e)

Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim)

wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
)

Używanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa w
tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, oraz
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
i)

Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót kompletu dokumentów: certyfikatów i

deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów odbiorów, protokołów prób
i regulacji oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
j)

Przekazanie

Zamawiającemu

przed

odbiorem

końcowym

umowy

geodezyjną

inwentaryzację powykonawczą 2 egz. złożoną do poświadczenia przez właściwą jednostkę
kartograficzną,
k) Uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez podwykonawców najpóźniej w terminie do daty spisania
protokołu odbioru końcowego robót lub rozwiązania umowy.
l)

Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych

wskutek jego działań lub zaniechań i stwierdzonych przez Nadzór w czasie trwania robót, po ich
zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.
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m) Utrzymanie w czystości miejsca robót oraz ciągów komunikacyjnych, a także sprzątanie na
bieżąco i składowanie odpadów i opakowań w wyznaczonych do tego celu miejscach.
n) Podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób
trzecich.
o) Instruowanie podwykonawców w zakresie koniecznym do właściwego wykonania umowy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom nadzoru technicznego

Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego.
3.

Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed

zniszczeniem wykonane roboty do czasu ich odbioru (końcowego) przez Zamawiającego.
4.

Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał obowiązków określonych w ust. 1 pkt. k-m

niniejszego paragrafu Zamawiający może je wykonać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5.

Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub

wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania
przedmiotu umowy.
6.

Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone

Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę.
7.

Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem

prowadzenia robót przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń,
włącznie z roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w
związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, o
których mowa powyżej.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie całości robót objętych przedmiotem zamówienia, treścią niniejszej umowy oraz
za zapewnienie wszystkich materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, a także za wykonywanie wszelkich innych obowiązków
wynikających z umowy, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie:
…...................................

zł

brutto,

słownie:

…........................................................................................................... …...../100 zł brutto.
2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów, oraz robót wynikających z
dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a
które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe
określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania
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wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i
wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych
standardów.
3. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności
użycia materiałów lub wykonania określonych robót w celu uzyskania zmiany wysokości
wynagrodzenia.
4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu

umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem końcowym robót włączając w to
próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch
a także koszty związane z poborem energii elektrycznej i wody
§7
Warunki płatności
1. Podstawą wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez
Zamawiającego będzie odpowiednio protokół odbioru końcowego robót, zatwierdzony pisemnie
przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, a także przekazanie Zamawiającemu
wszelkich niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na wbudowane materiały.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej
wystawionej w 2021 r. w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 5 zasady rozliczeń Stron
ulegną modyfikacji w taki sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu
przez Wykonawcę koniecznych poprawek i ponownym sporządzeniu protokołu odbioru jak w ust. 1
niniejszego paragrafu.
5. Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę
stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji,
w przypadku jej zaistnienia.
6. Faktura końcowa będzie płatna do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z
zastrzeżeniem ust. 9. Wystawione przez Wykonawcę faktury VAT muszą posiadać następujące
dane:
Nabywca:
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, NIP 777 30 98 737
Odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz
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7. Faktura końcowa nie potwierdzona ostatecznym protokołem odbioru robót zostanie odesłana.
8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność
zrealizowana zostanie tylko i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze
Mechanizmu Podzielonej Płatności o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. O podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). W przypadku braku
możliwości realizacji takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie Wykonawcy, zostanie ona
zrealizowana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie
od chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym w/w
wymaganie.
§8
Gwarancja
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz wszelkie

urządzenia i materiały objęte przedmiotem zamówienia.
2.

Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek i wynosi

…............... miesięcy. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dłuższy niż …......................... miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
3.

Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego czy i na jakie urządzenia lub

materiały obowiązuje gwarancja producenta z podaniem okresu na jaki została ona udzielona, a
także przedstawić Zamawiającemu karty gwarancyjne.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż
termin określony przez Zamawiającego pisemnie lub faksem.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie podlegał z tego tytułu
karom umownym zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. W takim przypadku
Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy pisemnie lub faksem usunąć
wady i usterki własnym staraniem, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę, a
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Wykonawca będzie zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu
wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT.
§9
Kary umowne
1.

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w postaci kar

umownych.
2.

Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a/ nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w §6, za każdy fakt nienależytego wykonania umowy, tj. nie przestrzegania
zapisów §3 oraz §4;
b/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §6.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu

wynagrodzenia.
4.

W przypadku szkody przekraczającej wartość kary umownej strony mogą żądać

odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
Odbiór robót
1. Wykonawca za pośrednictwem kierownika robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
robót budowlanych pisemnie lub drogą mailową.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych
do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na 5 dni przed terminem ostatecznego
odbioru umowy.
3. Zamawiającyw terminie do 5 dni wyznaczy datę rozpoczęcia procedury odbiorowej wykonania
robót budowlanych.
4.

Zamawiający odbierze roboty zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że

roboty te będą wykonane zgodnie z Prawem budowlanym, dokumentacją projektową, zasadami
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wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót,
wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP i
przeciwpożarowymi, oraz pod warunkiem, że Wykonawca przekazał wymagane dokumenty.
5.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wskazane przez Zamawiającego terminy usunięcia
stwierdzonych wad. Terminy usunięcia wad nie mogą być dłuższe niż okres niezbędny do
niezwłocznego wykonania tych czynności. Jeżeli usterki nie zostaną usunięte w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca od następnego dnia będzie pozostawał w zwłoce co
do zakończenia robót i podlegał karom umownym zgodnie z postanowieniami § 9 umowy.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz

zgłoszenia gotowości odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Postanowienia ust. 5 mają
odpowiednie zastosowanie do odbioru zakwestionowanych robót.
7.

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie wady lub braki w dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt j
umowy, aż do czasu ich usunięcia.
8.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności rysunków warsztatowych i
atestów na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.
9. W przypadku, gdy usterki nie dadzą się usunąć Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do
proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia bądź do odstąpienia od umowy.
10. Przez dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy rozumie się:
- wykonanie wszystkich robót budowlanych, wraz z usunięciem usterek oraz wad stwierdzonych
podczas procedury odbiorowej,
- przekazanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. złożonej do poświadczenia przez
właściwą jednostkę kartograficzną;
§ 11
Rozwiązanie umowy
1.

Zamawiający ma

prawo odstąpić

od

umowy w

całości

lub

w części

jedynie

w przypadku:
1)

gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub z ich wykonywaniem tak dalece, że
nie jest prawdopodobne by zdołał je ukończyć w umownym terminie,
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2)

realizacji robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy,

3)

stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego
Wykonawcy lub gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,

4)
2.

zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie do 60 dni od wystąpienia przesłanek
określonych w ust. 1.

3.

W każdym przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma o odstąpieniu od
umowy jest dowód nadania pisma przez Zamawiającego listem poleconym za dowodem
doręczenia na adres wykonawcy wskazany w ofercie przetargowej. Skutek rozwiązania umowy
następuje z chwilą doręczenia pisma odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji
robót na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do
spełnienia następujących obowiązków:
1)

natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robót, za wyjątkiem robót których
wstrzymanie naraziłoby Zamawiającego na znaczne szkody,

2)

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

3)

zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

4)

sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5)

zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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