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     Załącznik nr  2 do USIWZ Projekt Umowy 
 

Projekt  Umowy  Nr IR.272…………2019 
 
zawarta w dniu ………………..w DzierŜoniowie 
pomiędzy Gminą DzierŜoniów z siedzibą ul. Piastowska 1, 58- 200 DzierŜoniów, 
NIP: 882-10-08-981; REGON : 890717875 
zwaną dalej „ Zamawiaj ącym ”reprezentowaną przez   
 
Wójta Gminy DzierŜoniów  Pana Marka Chmielewskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy DzierŜoniów  Pani Agnieszki Hul 
 
a firmą :  
………………………………………………………………………………………………………… 
Adres………………………………………………………………………………………………….. 
NIP……………….. 
REGON………………………. 
Zwanym dalej „Wykonawcą „  
 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem ramowych procedur 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości  
kwoty 30 000 euro o następującej treści : 

§ 1 
 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na warunkach 
określonych w niniejszej umowie dotyczącej realizacji zadania pn.: „Kompleksowa wymiana 
centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku uŜyteczności publicznej 
Owiesno 88”  
2.Zakres rzeczowy zadania obejmuje  w szczególności:  
a) roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ogólnobudowlane 
c) wykonanie kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. 
d) wymiana instalacji c.o. 
3.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają  postanowienia 
niniejszej umowy oraz : 
- projekt wymiany instalacji c.o. w budynku uŜyteczności publicznej  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
- złoŜona oferta wraz z kosztorysem ofertowym  
4. Inwestycja współfinansowana jest z BudŜetu Województwa Dolnośląskiego w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 

 
§ 2 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się  do dnia 11 października 2019r. 

 
§ 3 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:  
kwota brutto ………………….zł   (słownie :…………………………………………..……..)  
- wartość bez podatku VAT…………………..(słownie:………………………..) 
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- naleŜny podatek VAT…………………….(słownie:…………………………) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy złoŜoną zgodnie z ofertą Wykonawcy złoŜoną  
do rozpoznania cenowego z dnia……………………………………………………………………….. 

2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.  
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów 
związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 
mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  
W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 
określonego w dokumentacji przetargowej i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego Ŝadne roszczenia z powyŜszego tytułu,  
a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.    
3. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się 
będzie  jedną fakturą końcową po zrealizowaniu całości zadania opisanego w § 1. Faktura końcowa 
zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego.  Faktura winna być adresowana:  
Gmina DzierŜoniów, ul. Piastowska 1; 58-200 DzierŜoniów,  NIP - 8821008981 i zawierać treść:  
„Kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w 
budynku uŜyteczności publicznej Owiesno 88” Umowa nr IR………………. 
4.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia poprawionego dokumentu.  
5.W przypadku opóźnienia w zapłacie naleŜności Wykonawcy przysługuje prawo naliczania 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

§ 4 
 

Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot umowy opisany w § 1. 2.Podwykonawca 
i dalsi podwykonawcy zgodnie z zawarta umową o podwykonawstwo, wykonają następujący 
zakres prac (części zamówienia) : 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
§ 5 

 
1.Materiały i części uzyskane z robót rozbiórkowych stanowią własność Zamawiającego. 
2.NiezaleŜnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza uŜyć materiały i części oraz odpady,  
o których mowa w ust.1, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty 
poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości  
do 5 km,  będą pokryte przez Wykonawcę. 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do : 
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu naleŜytej staranności określonej w art. 355 § 2  
Kodeksu cywilnego, 
- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy  
i przedstawiania sprawozdań na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego. 
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan/Pani ……………………………… 
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§ 7 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
-projektem wymiany instalacji c.o. w budynku uŜyteczności publicznej sporządzonym przez Pana 
Andrzeja Budzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Zakład Usług Technicznych 
„ANBUD” z/s w Ząbkowicach Śląskich 
-obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dot. wymagań  technicznych 
-USIWZ, złoŜoną ofertą i kosztorysem ofertowym, 
-zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami,  
2.JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy,  
to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny. 
3.Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać 
przepisom z dnia 16 kwietnia  2004r, o wyrobach budowlanych  i przepisom wykonawczym do tej 
ustawy. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do: 
- pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  
lub robót zamiennych  
- pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny 
wpływ na tok realizacji inwestycji, jakości robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia 
inwestycji  
- współpracy z Zamawiającym przy podejmowaniu działań zapobiegającym zagroŜeniom. 
5.Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia polecać 
Wykonawcy na piśmie: 
1)wykonanie robót zamiennych/zmiany technologii wykonania 
2)wykonanie robót dodatkowych nie objętych dokumentacją techniczną, a koniecznych  
do prawidłowego zakończenia zadania i właściwego uŜytkowania obiektu. 
3)W razie konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy winien o tym fakcie 
bezzwłocznie powiadomić pisemne Zamawiającego. Zamawiający i Wykonawca wspólnie 
sporządzają Protokół Konieczności, który podlega akceptacji Kierownictwu Zamawiającego. 
Wykonawcy nie wolno realizować robót dodatkowych i zamiennych bez zmiany niniejszej umowy 
lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wartość zamówienia  
na roboty dodatkowe ustalone zostanie w oparciu o wskaźniki kosztorysowe podane w ofercie 
Wykonawcy.  
7.Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do : 
1) urządzenia terenu budowy , wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 
terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zuŜycia, 
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź 
urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
3) demontaŜu, napraw, montaŜu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących   
i elementów zagospodarowania terenu, 
4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 
5) naprawienia instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie 
prowadzenia prac, z tym, Ŝe koszt ich naprawy ponosi Wykonawca 
6) zapewnienie dozoru, a takŜe właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
7) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie 
z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić, koszt 
składowania, wywozu oraz utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej,  
8) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 
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najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
19) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej (operat 
kolaudacyjny- jeden egzemplarz), obejmujący w szczególności: dokumentację powykonawczą  
z naniesionymi zmianami, wynikami prób i badań, pomiarów, DTR -ki, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty wymagane ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych. 

 
§ 8 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 
b) wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy  i  dokonania odbioru robót i zapłaty.  
 

§ 9 
 
1.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dot. ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie  
w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  
i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
3.Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój koszt dostęp do terenów połoŜonych 
w pobliŜu terenu budowy.  

 
§ 10 

 
1.Po całkowitym zakończeniu robót, opisanych w § 1 Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o gotowości odbioru. 
2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru, najpóźniej w dacie jego zakończenia, 
następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości  wykonania przedmiotu odbioru: 
-protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, 
-oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami  
i Polskimi Normami 
-oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach, 
3.Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
4.Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru. 
5.Protokół odbioru podpisuje Zamawiający i Wykonawca na formularzu określonym przez 
Zamawiającego. 
6.JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
-jeŜeli wady nadają się do usunięcia , moŜe odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając 
jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru, 
-jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŜe odstąpić  
od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 
7.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
8.W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich 
usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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§ 11 

 
1.Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego. 
2.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni  
od dnia ich ujawnienia. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o ujawnionych usterkach na koszt własny. Zamawiający moŜe zmienić wskazany 
termin mając na uwadze technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady 
uznaje się z datą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. 
4.Strony ustalają, Ŝe okres rękojmi wynosi …………………..miesięcy i biegnie razem  
z gwarancją. 

 
§ 12 

 
1.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
2.Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub uszkodzenia ciała  
albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek wykonywania Umowy przez 
Wykonawcę.  

§ 13 
 
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte wykonanie 

umowy, liczone od wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto wymienionego w § 3 ust 1 za kaŜdy dzień opóźnienia dla zadania określonego w § 1. 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust 1 za kaŜdy 
dzień opóźnienia dla zadania określonego w § 1,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust 1, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

wymienionego w § 3 ust 1 za kaŜdy dzień opóźnienia, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości                                                                                                                                                    

10 %  wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust 1, z zastrzeŜeniem okoliczności  
o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 14 

 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 
niewaŜności. 
Wykonawca  
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2. Wykonawca nie ma prawa do przekazywania swoich praw i obowiązków wynikających  
z umowy ( w tym cesji wierzytelności ) na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

       

     Zamawiający                     Wykonawca 
  
 


