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U M O W A 
 
Zawarta w dniu ……………………………… r. w Przystajni  

 

pomiędzy  GMINĄ PRZYSTAJŃ – URZĄD GMINY PRZYSTAJŃ  

z siedzibą  42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5 

w imieniu którego działa  Andrzej KUCHARCZYK – Wójt Gminy Przystajń  

zwanym w  dalszej treści umowy Zamawiającym 

 

a 

  

  

z siedzibą  

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1. 

Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 08 września 2008 roku zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 20 listopada 2007 r., poz.1655 
ze zmianami) zwaną dalej „ustawą”. 
 
Zgodnie z wynikiem w/w przetargu nieograniczonego wykonawca przyjmuje: 
 

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól Stany – Ługi Radły 
 
Zakres robót określony jest w projekcie budowlanym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Roboty będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonymi 
niniejszą umową warunkami. 

§2. 

1. Wartość robót określonych w §1 zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi netto ………………..  złotych 
(słownie: ………………..) plus podatek VAT w wysokości ………………..  złotych (słownie: ………………..) co daje 
wartość brutto ………………..  złotych (słownie: ………………..). 

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
Kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją robót, które trzeba wykonać, aby zrealizować cały zakres 
robót określony w §1 umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 
placu budowy, koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu drogowego, pełną obsługę 
geodezyjną, czynnościami związanymi z odbiorem, przeprowadzeniem próby oraz uporządkowanie terenu po 
zakończeniu robót objętych umową. 

3. Nie przewiduje się moŜliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak równieŜ zmiany 
składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na sytuację zaistniałą w trakcie trwania umowy. 

4. Konieczność wykonania robót dodatkowych stwierdza Inspektor Nadzoru protokołem konieczności, a ich realizacja 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii. 



 
§3. 

Środki niezbędne dla pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy zabezpiecza Zamawiający - Gmina Przystajń. 

§ 4. 

1 .Zamawiający zobowiązuje się regulować naleŜności wynikające z otrzymanej faktury wraz z protokołem odbioru, 
przelewem na konto Wykonawcy – ………………..………………..………………..………………..………………. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po dokonaniu 
odbioru końcowego, płatnej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

§ 5. 

Termin wykonania robót: 
• rozpoczęcie robot - 
• zakończenie robót - 

§ 6. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w dniu ……………….. 

§ 7. 

Nadzór inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: 
Wiesław Makowski – uprawnienia w specjalności drogowej 

§ 8. 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowań przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią 
wskazaną przez Zamawiającego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

§ 10. 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni. 

2. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i 
potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora nadzoru. 

§ 11. 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie 30 dni od daty 
zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

§ 12. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od 
Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 

 a) odebrać wykonane roboty; 
 b) zapłacić za wykonane roboty; 
 c) zapłacić za zabezpieczenie wykonanych robót. 

§13. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego netto; 
b)  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki; 



 c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego netto, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w 

Kodeksie Cywilnym, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokości kar umownych. 

§14. 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania przedmiotu 
zamówienia w wysokości 5% oferowanej ryczałtowej ceny brutto w jednej z następujących form: 
- pieniądzu  
- poręczeniach bankowych  
- gwarancjach bankowych  
- gwarancjach ubezpieczonych  
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy winno być nieodwołalnie, bezwarunkowe i płatne przez Wykonawcę 
na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 

4. Gwarancje bankowe stanowią zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz słuŜy do pokrycia roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości.  

5.  Strony ustalają, Ŝe: 
- 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie z umową wykonania robót, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości  

6. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego. 

7. W przypadku, jeŜeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 2 pkt 1, 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie najpóźniej w terminie wprowadzenia zmian do 
umowy. 

§15. 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 
obie strony, pod rygorem niewaŜności. 

§16 

1. Do spraw związanych z realizacją niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz.U. 06.156.1118 t.j.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 
Nr 223 z dnia 20 listopada 2007 r., poz.1655 ze zmianami), a w sprawach nie uregulowanych  
w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na 
przedmiot umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać na 
drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający 
 i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
 


