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Projekt umowy 
       
                              U M O W A   Nr ..................  
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu   .............r.  pomiędzy następującymi 
Stronami: 
 
Gminą Piotrków Trybunalski  
    
z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. PasaŜ Rudowskiego 10 
reprezentowaną przez : 
 
Wiceprezydenta Miasta  -  Adama Karzewnika 
 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJ ĄCYM, a 
 
....................................................................................... 
 
z siedzibą w  .................................................................................. 
działającą na podstawie  ............................................................... 
 
reprezentowaną przez : 
 
........................................................................ 
 
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  modernizacj ę węzła 
c.o  w budynku przy ul. Farnej 8 w  Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: 
„Modernizacja budynku przy ul. Farnej 8 „ 
 
Zakres rzeczowy obejmuje  : 
 

I. Modernizacja w ęzła C.O. 
 

a) roboty instalacyjne: 
• zdemontowanie istniejących urządzeń i rurociągów, 
• wykonanie i uruchomienie nowego węzła wg zatwierdzonego projektu, 
• wykonanie kanału nawiewnego 14x14 do pomieszczenia węzła, 
• podłączenie istniejących pionów C.O. do nowych rozdzielaczy, 
• przystosowanie instalacji do pracy w układzie zamkniętym. 

b) roboty budowlane w pomieszczeniu nowego węzła: 
• podłogę i ściany pokryć płytkami ceramicznymi, 
• zamurowanie otworów po demontaŜu starej instalacji, 
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• pomalowanie ścian 
c) roboty elektryczne: 

• wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wg zatwierdzonego projektu 
oraz instalację zasilania węzła. 

 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją 
techniczną i przedmiarami robót. 
                                        

§ 2 
 
Termin  realizacji przedmiotu umowy ustala się na : 
  - rozpoczęcie …………………………….. 
  -zakończenie: w terminie 3 miesi ęcy od podpisania umowy,  jednakŜe nie dłuŜej  
niŜ do dnia……………. 
 

§ 3 
 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy. 

§  4 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :  
- branŜa sanitarna – Marcin Anglart 
- branŜa elektryczna – Andrzej Szczygielski   

 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ..................... 
    zam.  ...................................., posiadającego uprawnienia  
    budowlane nr  ..........................................  
 

§ 5 
 
1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w  
    stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie  
    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci. 
 
2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaŜe 
    go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót. 
 

§ 6 
 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom 
trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania 
umowy.  

§ 7 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 
    własnych. 
 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom          
    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.                                               
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§ 8 

1.  Strony ustalają, Ŝe obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie  
     kosztorysowe. 
     Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia ksi ąŜki obmiaru. 
 
2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłoŜonej  w  
     przetargu nieograniczonym  wyraŜa się  kwot ą ............... zł netto + VAT   
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy  
     stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       
(słownie:......................................................................................................................). 
 
3. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe  
    wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na  
     podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru ksiąŜek obmiaru.  
 
4. Wypłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po  
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót  
   stanowiącym integralną część umowy.  
 
5. JeŜeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót   dodatkowych ,  
    nie przekraczających łącznie 20 %  wartości zamówienia   podstawowego, to  
    wykonawca zobowiązany jest wykonać te  roboty na dodatkowe zamówienie  
    udzielone z wolnej ręki , przy jednoczesnym  zachowaniu tych samych norm ,  
   standardów , parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niŜ w  
    kosztorysie ofertowym. 
 
UWAGA: Zamawiaj ący przewiduje udzielenie  zamówie ń uzupełniaj ących, stanowi ących nie 
więcej ni Ŝ 20 % warto ści zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67. 1 p. 6 ustawy – Prawo 
zamówie ń publicznych  . 

 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  
   w wysokości   5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .............zł w formie.................. 
 
2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń 
w ramach gwarancji. 
 
3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, gwarantujące  
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ich  
   ostatecznym odbiorze. 
 
4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona 
w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 
 
5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
Zamawiaj ący  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytuł u nale Ŝytego 
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wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukr otnym wezwaniu do 
usuni ęcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynno ści zmierzaj ących do ich 
naprawienia. 
 
6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy  
    innej ni Ŝ pieni ądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe. ..),  
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedło Ŝy Zamawiaj ącemu  
    zabezpieczenie : 
 
    a) w wysoko ści 5 %tj. ......... zł wynagrodzenia ofertowego bru tto na okres  
        realizacji przedmiotu umowy. 
 
    b) w wysoko ści 30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na p okrycie  
       roszcze ń  w okresie gwarancji.  
 

§ 10 
 
1. Strony ustalają, iŜ obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
 
2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 
 
a . Zamawiaj ący  naliczy Wykonawcy  kary umowne: 
 
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % 
wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2  za kaŜdy dzień zwłoki. 
 
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 8 
ust. 2 za kaŜdy dzień zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 
 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy 
w wysokości  10 %   wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2. 
 
b. Wykonawca naliczy Zamawiaj ącemu kary umowne: 
 
- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego  
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2 za kaŜdy dzień 
zwłoki, 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość   kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  
 
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po  
    stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar określonych w ust.1a, zachowuje    
    prawo do kar umownych za zwłokę 
 

§ 11 
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1. W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje  
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po    
    uprzednim ich zinwentaryzowaniu. 
 
2. W razie opóźnienia wierzytelności pienięŜnych Strony zobowiązują się do zapłaty  
    ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 12 

 
1.Rozpoczęcie odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę  
   gotowości  odbioru . 
 
2.Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i    
  przekazanie do eksploatacji. 
 

§ 13 
 
W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi 
przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad 
okresu gwarancji. 
 

§ 14 
 
Wykonawca  na realizowany przedmiot zamówienia zobowiązuje się udzielić   3 lata  
gwarancji,  licząc od dnia odbioru robót. 

§ 15 
 
Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktur za  roboty w terminie  14 dni  od jej 
otrzymania. 

§ 16 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić moŜe za zgodą obu stron wyraŜoną 
na piśmie  pod rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy     -   Prawo 
zamówień publicznych. 

§ 17 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu   
    cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać  
    będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 18 
 
Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z 
przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY :                                                             WYKONAWCA :  
 


