Załącznik nr 8 – projekt umowy

UMOWA NR ……/2009
zawarta w dniu ……………….. 2009 roku w Cewicach pomiędzy:
Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
1. Grzegorz Palasz – Wójt Gminy Cewice
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Cewice – Maria Franciszczak
a…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:
„Wykonanie i montaŜ trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu warunków
gruntowo-wodnych w podłoŜu likwidowanego składowiska odpadów w Oskowie Gmina
Cewice” zgodnie z ofertą z dnia ………… r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i
zasadami wiedzy technicznej.
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia .
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy
technicznej obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - z dniem podpisania umowy .
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 10.09.2009 r.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w
terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.
b) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego naleŜytego wykonania.
c) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1)
2)
3)
4)

Przejęcie terenu realizacji zamówienia od Zamawiającego.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu realizacji zamówienia.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie realizacji zamówienia na własny koszt.
Doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody na terenie realizacji
zamówienia stosownie do potrzeb.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r.
Nr156, poz.1118 z późniejszymi zmianami), okazanie, na kaŜde Ŝądanie
Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną
kaŜdego uŜywanego na budowie wyrobu.
6) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
7) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami),
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poŜ i dozór mienia na terenie realizacji zamówienia, jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi pracami.
9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, Ŝe prace ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.
11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
pracami, w tym takŜe ruchem pojazdów.
12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy.
13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.
14) Dbanie o porządek na terenie wykonywania zamówienia oraz utrzymywanie terenu
prac w naleŜytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych.
15) Uporządkowanie terenu wykonywania zamówienia, zaplecza, jak równieŜ terenów
sąsiadujących zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
16) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
17) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poŜ.
18) Wykonawca:
1. zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie wykonaniem przedmiotu zamówienia
objętym umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
2. zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania wykonaniem przedmiotu zamówienia osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie na:
kwotę netto- ……………………………………
słownie : (złotych…………………………………………….)
kwotę brutto - ……………………………………………….
słownie : (złotych…………………………………………….)
w tym podatek VAT …..% - …………………….
słownie: (……………………………………………………)
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………………..
3. Płatnikiem jest Gmina Cewice z siedziba organu Wykonawczego Gminy, 84-312 Cewice,
ul. W.Witosa 16, NIP 841-16-22-753.
Nr konta Wykonawcy : ………………………………………………………..
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane zamówienie nastąpi fakturą końcową
wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji zamówienia na podstawie
zatwierdzonego bez uwag protokołu końcowego odbioru wykonanego zamówienia.
5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz
z zatwierdzonym protokołem odbioru wykonanego zamówienia .
6. Za datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Gminę Cewice dyspozycji
swojemu bankowi obciąŜenia konta na rzecz Wykonawcy
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, Ŝe przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia ofertowego brutto,
o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ………….. zł (słownie: ………………………….)
w formie ………………….. lub formie pienięŜnej przelewem na konto Zamawiającego
48 9324 1018 0022 6556 2000 0060.
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego,
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady
lub gwarancji jakości.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za
opóźnienie
w
zakończeniu
wykonywania
przedmiotu
umowy
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień
opóźnienia (termin zakończenia wykonania zamówienia określono w §2 ust. 2
niniejszej umowy).
2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za kaŜdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do
odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód
przekracza wysokość kar umownych.
§8
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na
okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłuŜony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezaleŜnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy równieŜ po okresie
rękojmi, jeŜeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.
6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego
wykonania umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi
zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2)
SIWZ - załącznik nr 2
3)
Projekt – załącznik nr 3
4)
Oświadczenie – gwarancja dobrego wykonania zamówienia – załącznik nr 4

Zamawiający:

1.………………………………

Wykonawca:

1. ……………………………

2.……………………………….

Zał. nr 4 do umowy
…/09
z
2009r.

dnia……….

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………. udziela 24 - miesięcznej gwarancji dobrego wykonania zamówienia na
„Wykonanie i montaŜ trzech piezometrów w celu przeprowadzenia monitoringu
warunków gruntowo-wodnych w podłoŜu likwidowanego składowiska odpadów w
Oskowie Gmina Cewice”, zobowiązując się do wykonania w/w prac zgodnie z
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi wykonania i odbioru zamówienia.

