PROJEKT
UMOWA
zawarta w dniu …………………… roku w Jakubowie pomiędzy Gminą Jakubów z siedzibą Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, powiat miński, woj. mazowieckie,
reprezentowaną przez:
Hannę Wocial – Wójta Gminy
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a
………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
§ 1.

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane tj. Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Ludwinów polegające na wykonaniu:
 Skropienie wyrównania asfaltem,
 wyrównaniu podbudowy mieszanką mineralno – bitumicznych asfaltową standrad II – średnio
125 kg/m2 (mieszanka AC16W)
 wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2x0,50 m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po
utwardzeniu 15 cm)
2. Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:
- powierzchnia jezdni – 2203,20 m2
- powierzchnia poboczy – 540,00 m2
3. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót.
§ 2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wszystkie materiały i robocizna powinny posiadać stosowny atest oraz być zgodne z zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przekaże niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty,
deklaracje zgodności potwierdzające jakość materiałów.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych
materiałów nie spełniających polskich norm oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw
wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne
i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.
§ 3.
1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o
zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących
jej załączniki wykona w terminie do 15 października 2016 r, który rozumiany jest jako termin
gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.
2. W przypadku nieuzyskania środków na w/w inwestycję tj. negatywnej decyzji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia

od umowy na podstawie art. 375 Kodeksu Cywilnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma
z Urzędu Marszałkowskiego.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową
Podwykonawcom stosuje się poniższe zapisy.
2. Wykonawca uprawniony jest powierzyć roboty budowlane podwykonawcom z zakresie wskazanym
w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, przedkłada
zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ewentualnie na zmianę umowy, o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub zgłoszenie sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, i do jej zmiany, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
b) Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej
zmiany przez zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od ich zawarcia.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od
jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, ewentualnie kopie zmian zawartych umów, w terminie 7
dni od ich zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy. Wyłączenia nie stosuje się do umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11.Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty , które wykonuje przy
pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
12.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, dostawy lub usługi.
1.

§ 5.

1. Wynagrodzenie za prace określone w § 1 umowy ustala się w wysokości brutto:
…………………………. zł
/Słownie: ………………………………………………………………………………/
- w tym podatek VAT w wysokości ……… % tj. w kwocie ……………………….. zł
(Słownie złotych: ………………………………………………………………………)
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania na jego konto
………………………………………………………………………………………………………………

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie protokół odbioru wykonanych prac.
4. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego tytułem należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające
brak wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców:
a) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o
uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych
należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień
przypadający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu protokolarnego odbioru robót
w związku z wykonaniem którego oświadczenia te są składane;
b) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
5.Zamawiający zastrzega, iż dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 w terminie nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni, zamawiający może:
c) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
d) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
e) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
10.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 9, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
11.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§ 6.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem
umowy na okres ……………… miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia
czynności odbioru robót.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie dłuższy
jednak niż 7 dni.
4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

§ 8.
Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną
odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu robót, za nie usunięcie w określonym przez
Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny przedmiotu umowy określonej w § 5
ust.1 za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny
przedmiotu umowy określonej w § 5 ust.1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
4. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości umownej
określonej w § 5 pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie

wynagrodzenia.
5. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokości 2% wynagrodzenia umownego wartości umownej określonej w § 5 pkt. l (przed
naliczeniem podatku VAT) za każdy przypadek nieprzedłożenia.
6. Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia wartości
umownej określonej w § 5 pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy przypadek
nieprzedłożenia.
7. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości
0,2% wartości umownej określonej w § 5 pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy
dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania

zmiany;
8. Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1-8 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzyga Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego .
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na
piśmie pod rygorem nieważności .
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

