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                                                                                          istotne postanowienia umowy  
 

U M O W A   Nr 
o wykonanie robót budowlanych  

 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ……….......... r. pomiędzy następującymi Stronami: 
 Miastem Piotrków Trybunalski  
    
z siedzibą w  Piotrkowie Trybunalskim, PasaŜ Rudowskiego 10 
reprezentowanym przez : 
 

Wiceprezydenta Miasta  - Adama Karzewnika 
 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJ ĄCYM, a 
 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta 
umowa o następującej treści. 

§ 1 
 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane polegające na budowie 
linii kablowych oraz zł ączy kablowych z wyprowadzeniami pod szafki pomiarow e w podwórkach na 
Starym Mie ście  w ramach zdania  „ Wykonanie zasilania energetycznego Starego Miasta  „ w zakresie: 
- sieć rozdzielcza kabli niskiego napięcia zakończona złączami kablowymi i wyprowadzeniami pod tablice 

licznikowe (bez tablic) do  miejsc  ich przewidywanej lokalizacji pod  n.w. adresami:  
• - ul. Sieradzka 5 i 8,  
• - ul. Szewska 8 
• - Pl. Kościuszki 8  
• - ul. Rycerska 8, 11, 12, 14  
• - Pl. Niepodległości 4  
• - ul. Łazienna Mokra 1 
• - ul. Grodzka 2 i 3  
- naprawa utwardzonych nawierzchni po własnych pracach;  
- naprawy tynków po pracach instalacyjnych odtwarzające stan istniejący i uszkodzone elementy; 
- tymczasowe zasilanie napowietrzne budynków przy ul. Rwańskiej 1, 3 i 6  
z istniejącej linii napowietrznej w ul. W. Polskiego przez jej odtworzenie przewodem izolowanym na 
istniejących stojakach ściennych, zapewniające zasilanie w energię elektryczną do czasu realizacji 
późniejszego etapu modernizacji sieci.  
 
Szczegółowy wykaz robót wchodz ących w zakres ww. umowy przedstawiono w SIWZ  
i dokumentacji technicznej. 
 
 Dokumentem zwi ązanym ze specyfikacj ą jest opracowanie Zakładu       Energetycznego Łód ź – 
Teren standaryzuj ące sieć i wyposa Ŝenie elektroenergetyczne na etapie projektowania i 
wykonawstwa 
Zadanie b ędzie realizowane przy pełnej refundacji przez    Za kład Energetyczny Łód ź-Teren  
  
2. Wykonawca jest zobowiązany do: 
     a) - zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia   
           geodezyjne  zakończonej inwentaryzacj ą powykonawcz ą na koszt własny.  
 
      b) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy   geodezyjnej  oraz do  
         załączenia do dokumentów odbiorowych inwentaryzacji geodezyjnej.  
                                                               
3. Warunki wykonania prac: 
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3.1 prace wykonywane są na terenie Starego Miasta z bardzo gęstą infrastrukturą, być moŜe, Ŝe 
częściowo nierozpoznaną i prace ziemne musz ą być wykonywane r ęcznie ; 

3.2 prace będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestora i Rejonu Energetycznego w 
obecności nadzoru archeologicznego  

3.3 czasy przerw w zasilaniu nie mogą być dłuŜsze niŜ 8 godzin i uzgadniane muszą być kaŜdorazowo z 
Rejonem Energetycznym; 

3.4 niezb ędna jest codzienna obecno ść kierownika budowy na budowie przez cały czas trwan ia 
inwestycji. 

 
§ 2 

 
 1.Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy ustala się na :  ……………………………. 
 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na :  31.05.2009r.         
                                                                                                       

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

§  4 
 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : 
   p. Andrzeja Szczygielskiego -   branŜa elektryczna  
 
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. 
 
3. Koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu – tam, gdzie jest to wymagane, ponosi wykonawca. 
 
4. Wyłączenia i dopuszczenie do pracy realizowane przez Rejon Energetyczny zgodnie z harmonogramem  
   uzgodnionym w Rejonie jest wolne od opłaty. 

§ 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 oraz uzyskać akceptację Rejonu Energetycznego w Piotrkowie 
   Trybunalskim.                                              

§ 8              
                                       

1.  Strony ustalają, Ŝe obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie  ryczałtowe . 
 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe 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:      
    ....................................................... 00/100) w tym: 
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3. Wypłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy nastąpi  na podstawie faktury , po   protokólarnym  
     odbiorze  robót przez inwestora i Zakład Energetyczny Łódź-Teren,             
    

§ 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  
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dw ukrotnym 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 w wysoko ści 5 %tj. ......... zł wynagrodzenia ofertowego  
   brutto z czego: 
 
    a)  70 % kwoty zabezpieczenia tj. …. z przeznac zeniem na zgodne z umow ą wykonanie robót. 
 
    b)  30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie 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 . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne: 
 
    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  
      wymienionego w §  8 ust. 2  za kaŜdy dzień opóźnienia .    
                        
    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w  wysokości   
     0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za kaŜdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia  
     wyznaczonego na usunięcie wad. 
                                     
        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy    w wysokości  10 %    
      wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego wysokość    
    kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 11 
 
  W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje  się uregulować 
poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu 
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§ 12 
 

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności 
Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak równieŜ do 
pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł 
się zetknąć.. 
 

      § 13 
 

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 
 

§ 14 
 

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. 
 

§ 15 
 
Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  3 lata,  licząc od dnia odbioru 
robót.          
                                               

§ 16 
 
Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  30 dni  od jej otrzymania wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 
Płatności za roboty finansowane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A mogą nastąpić dopiero po 
przekazaniu środków na konto Zamawiającego   przez Zakład Energetyczny .  
Płatnikiem faktur b ędzie  Miasto Piotrków Trybunalski Pasa Ŝ Rudowskiego 10  - NIP 771-27-98-771 . 

§ 17 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić moŜe za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie  pod 
rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 18 

 
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. 
 

§ 19 
 
Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  
dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                                        WYKONAWCA:      
 
 
 
 
 


