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                                                                                                                                        P r o j e k t   
 

 U m o w a  N r  1 /  Z G K / 2 0 1 2   
 
 

umowa zawarta w dniu   …../……/2012r.   pomiędzy 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach , 37- l14 Białobrzegi 5 „b”, zwanym w 
dalszej części umowy Zamawiającym 
reprezentowanym przez : 
mgr Krzysztofa Skoczyńskiego  - Kierownika Zakładu 
mgr Anną Piekarz         - Główną Księgową 
a : 
………………………………………………  z siedzibą , ………………………… zwanym dalej w 
tekście umowy Wykonawcą   
reprezentowanym przez: 
……………………………………….        –    ………………………………… 
……………………………………….        -     ………………………………...  
 

§ 1 
               W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  w przetargu 
nieograniczonym Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
„Przebudowę pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach ” . 

 
§ 2 

      Zakres robót obejmuje : 
- demontaż istniejących rurociągów, armatury i urządzeń, 
- dostawę, montaż i rozruch zestawu pompowego  z falownikiem, 
- roboty elektryczne - podłączenie zestawu pompowego do sieci elektrycznej. 

 
        Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót i specyfikacja techniczna.  

 
§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) Rozpoczęcie :   z dniem podpisania umowy,  
2) Zakończenie  :  31 lipca  2012r.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi normami i przepisami, a także z należytą starannością, dobrą jakością i 
właściwą organizacją. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i   zagospodarowania terenu robót  .  
3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wartość tych robót nie przekroczy 50 % 
wartości zamówienia, to Zamawiający zleci wykonanie przedmiotowych robót Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 
pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do  informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 2-ch dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązuje zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót dla 
pracowników i osób postronnych – zgodnie z przepisami BHP i p.poż . 
 

§ 5 
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1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest zgodnie z wybraną w przetargu ofertą 
Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości: netto …………….,…. zł (słownie : 
………………..... ………………… złotych ),brutto z obowiązującym podatkiem VAT 
…………..…………,…..zł (słownie : ……………..…  …………,…. złotych/. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. l jest niezmienne do czasu zakończenia i odbioru robót i 
obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia , w tym m.in.: 
a) urządzenia zaplecza robót, 
b) oznakowania i  odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót , 
c) zabezpieczenia urządzeń i sieci istniejących, 
d) zapewnienia dostawy energii, wody do celów realizacji robót objętych niniejszym 

zamówieniem, 
e) wywozu i utylizacji zbędnych materiałów, gruzu i śmieci z terenu prowadzonych robót, 
f) uporządkowania terenu robót  i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego, 
g) innych robót wynikających z projektu i technologii wykonania. 

3. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających w okresie do 3 lat lub robót dodatkowych    
rozliczane  one  będą  kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem 
ustalonych w drodze przetargu nośników cenotwórczych : 
 stawka roboczogodziny -  ……………. zł./rg. 
 koszty pośrednie (R+S) -  …………….  % 
 koszty zakupu (M)         -  ….…………  %  
 zysk (R+S+Kp)              -  ……..……..   % 
 cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny za poprzedni  kwartał,          

publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, 
 cen sprzętu i środków transportu wg cennika Wykonawcy, lecz nie wyższych niż średnie 

ceny publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”, 
 norm nakładów rzeczowych R,M,S wg KNR, a  w przypadku ich braku  w KNR wg  norm 

zakładowych Wykonawcy. 
     Podatek od towarów i usług VAT będzie liczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym      

zakresie przepisami. 
     W przypadku wystąpienia robót uzupełniających po zakończeniu umowy podstawowej rozliczne      

one będą kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiającego z zastosowaniem ustalonych w  
drodze przetargu nośników cenotwórczych zwaloryzowanych o wysokość wskaźnika wzrostu cen        
produkcji budowlano-montażowej. 

     Nośniki cenotwórcze pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówień uzupełniających.        
 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi fakturami:  
1) fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową – protokół 

odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, 
stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Fakturę należy wystawić  na Zamawiającego  tj.:  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach,  37-114 Białobrzegi,  Białobrzegi 5 „b”,     
NIP 815-17- 61-617.  

3. Termin zapłaty  faktury  wynosi  14  dni  od  daty  złożenia  faktury  wraz  z dokumentami 
rozliczeniowymi , za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do 
zapłaty odsetek ustawowych . 

4. Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy . 
 

§ 7 
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  ……………………., 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie P. Krzysztof Skoczyński – Kierownik ZGK. 
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§ 8 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 
wykonywanych przez podwykonawców.  

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i  przekazać go 
Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

5. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu robót.  
  

§ 9  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w 
związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do umowy właściwe polisy 
ubezpieczeniowe.  

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą – Prawo budowlane oraz 
wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Na materiały i urządzenia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć obowiązkowo 
Zamawiającemu obowiązujące Atesty, Certyfikaty i Świadectwa Jakości 

3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, albo złej jakości  to koszty wymiany lub poprawek obciążają Wykonawcę.  

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:  
2.1. Odbiór przebiegać będzie następująco:  

a) Zakończenie wszystkich robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu , 
b) Zamawiający wyznaczy termin i powoła Komisję odbioru w ciągu do 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. 
2.2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy, uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 

czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 
2.3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to zamawiający może odmówić odbioru 

wyznaczając termin ich usunięcia , zaś w przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na 

      koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, względnie odpowiednio obniżyć wynagrodzenie    
      Wykonawcy, 
 
 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , 

może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
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 jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

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

   
§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, które mogą być 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

 
a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 
  - odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy  Zamawiającego - 10% wartości  wynagrodzenia  
     umownego ( z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za : 

 zwłokę w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości   0,5 %  całkowitego  
wynagrodzenia  umownego brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego 
zakończenia zadania , 

 zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  na usunięcie wad, 

 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia 
umownego brutto . 

2. Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań 
przyjętych niniejszą umowa, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie 
innej firmie na koszt Wykonawcy- zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia 
szkody spowodowanej w/w opóźnieniem. 

4. W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 10 dni 
Zamawiający(zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usunięcie wad 
innej firmie na koszt Wykonawcy.  

 
§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………… m-cy  gwarancji na wykonany przedmiot 
umowy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  . 
 

§ 14 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
     a)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  

protokołu odbioru, 
     b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.    
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach : 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania Zamawiającego 
łożonego na piśmie, a przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, 

b) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozpocznie się proces  likwidacji firmy Wykonawcy, 
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie , 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że wystąpią istotne okoliczności , których nie 
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można było wcześniej przewidzieć , a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień 
umowy .  Mogą to być miedzy innymi  : 
 zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z 

uzasadnieniem tj. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj.  nie wynika ona z jego winy czy 
zaniedbania (np. spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
uniemożliwiającymi realizację robót) lub z inicjatywy Zamawiającego. 

 
§ 15 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. W przypadku 
braku możliwości porozumienia ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie  
rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnego uzgodnienia na 
piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowy stosowane będą właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
 

 
Załączniki do umowy : 

1. Kosztorys ofertowy .  
 
  
           ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA     

                       

                          
 
 
 
 
 

 


