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                                                                                                Istotn e postanowienia umowy     
 
 

U M O W A   Nr .................. o wykonanie robót  budowlanych  
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2009 r. pomiędzy następującymi 
Stronami: 
 
Miastem Piotrków Trybunalski  
97-300  Piotrków Trybunalski, PasaŜ Karola Rudowskiego 10 
reprezentowaną przez : 
 
Prezydenta Miasta  - Krzysztofa Chojniaka 
 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJ ĄCYM, a 
 
firmą  .................................................................................................. 
 
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  roboty budowlane polegające na 
przebudowie ulicy Jerozolimskiej w ramach programu „Poprawa dost ępności 
komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów Piotrkowskiej Podstrefy 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” –  II etap . 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
 

1. W zakresie drogowym - przebudow ę ulicy Jerozolimskiej  na odcinku od Ronda 
Sulejowskiego do ulicy Wojska Polskiego długości 484,38m wraz ze skrzyŜowaniem 
z ulicą Wojska Polskiego  polegającą na: 

∗ Przebudowie istniejącej jezdni do szerokości 7,0m (frezowanie i wykonanie 
nowych warstw podbudowy oraz warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-
bitumicznych). 

∗ Wymianie krawęŜników betonowych na nowe. 
∗ Przebudowie ciągów pieszych na ciągi pieszo-rowerowe szerokości 2,5 do 

4,0m o nawierzchni z kostki betonowej. 
∗ Wykonaniu zatok postojowych dla samochodów osobowych. 
∗ Przebudowie istniejących zjazdów z kostki betonowej. 
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∗ Przebudowie istniejących skrzyŜowań ulicy Jerozolimskiej z ulicami Wojska 
Polskiego, Garncarską, Starowarszawską, Zamkową. 

 
2. W zakresie instalacyjnym:  

∗ Budow ę kanalizacji deszczowej  wraz z przykanalikami w ulicy  
Jerozolimskiej  na odcinku od Ronda Sulejowskiego do ulicy Litewskiej wraz 
z wpustami ulicznymi oraz konieczny do odprowadzenia wód deszczowych 
do rzeki Strawy odcinek kolektora deszczowego w ulicy Starowarszawskiej 
(od ul. Jerozolimskiej do kanału otwartego rzeki Strawy). 

∗ Budow ę odcinków kanału deszczowego w ulicy Wojska Polskie go  od 
skrzyŜowania ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w kierunku zachodnim – 
do wysokości posesji nr 11 oraz w kierunku wschodnim – do wysokości 
posesji nr 3. 

∗ Spięcie sieci wodociągowej od W68 do W72 z rur Ŝeliwnych DN100 i DN80. 
 
 

3. W zakresie elektrycznym (usuni ęcie kolizji z liniami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi):  

∗ Usunięcie kolizji z kablami elektroenergetycznymi średnich i niskich napięć 
przez częściowe przełoŜenie istniejących kabli (patrz opis dokumentacyjny i 
przedmiary). 

∗ Usunięcie kolizji z linią telekomunikacyjną przez budowę nowych odcinków 
kanalizacji i nowej studni telekomunikacyjnej. 

∗ Budowa nowej linii n.n. napowietrznej, izolowanej na odcinku od Ronda 
Sulejowskiego do ul. Wojska Polskiego wraz z przełoŜeniem, bądź 
wykonaniem nowych przyłączy napowietrznych do odbiorców. 

∗ Budowa nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Jerozolimskiej z 
Wojska Polskiego. 

∗ Towarzyszące powyŜszemu  zakresowi prac demontaŜe. 
  

Uwaga: Przedmiar nale Ŝy powi ększyć o trzy przepusty pod jezdni ą wykonane rur ą 
Arot Ø 160 o ł ącznej długo ści 70 m w miejscach uzgodnionych w trakcie 
realizacji. 

 
 
Szczegółowy wykaz robót wchodz ących w zakres ww. umowy przedstawiono w SIWZ,  
dokumentacji technicznej i przedmiarach robót . 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny m.in.  do: 

- zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z robotami 
wykonywanymi przez MZGK w ramach przebudowy przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych  

-  wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 
opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w kaŜdej branŜy, 

- przeprowadzenia kamerą inspekcyjną inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i 
przykanalików po ich ułoŜeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej 
(koszt uło Ŝenia kanałów deszczowych wyceni ć wraz z cen ą ich inspekcji ). 
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- uzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 
drogowego,  

      -   zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej, a  
          w przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia na własny koszt pod nadzorem geodety   
  

 
§ 2 

 
 1.Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy ustala się na :  ……………………………. 
 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na :   do 30.10.2009r. 

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

§  4 
 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : 
   Pani Sylwia Wawrzyniak - branŜa drogowa,   
   Pan Marcin Anglart - branŜa sanitarna, 
   Pan Andrzej Szczygielski – branŜa elektryczna . 
 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................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. 
                                                

§ 8              
                                       

1.Strony ustalają, Ŝe obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie      
   kosztorysowe , zgodnie z kosztorysem przedłoŜonym w ofercie. 
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     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:................................................................). 
 
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. 
 
3.Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego i obmiarów robót potwierdzonych przez uprawnionego geodetę oraz przez 
wyznaczonego w § 4 ust. 1 inspektora nadzoru, z tym zastrze Ŝeniem, i Ŝ nie mo Ŝe ono by ć 
wyŜsze od wynagrodzenia okre ślonego w ust.2.  KaŜdorazowa zmiana wielkości obmiaru                   
w stosunku do ilości przedmiaru podanej w kosztorysie ofertowym wymaga wcześniejszego 
uzgodnienia z Zamawiającym w protokole konieczności. Niezgodność pozycji kosztorysu 
powykonawczego w zakresie cenowym z odpowiednimi pozycjami kosztorysu ofertowego 
stanowić będzie podstawę do zwrotu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego 
Wykonawcy do poprawienia.  
 
4.Strony przyjmują, Ŝe pozycje przedmiaru, dla których nie zostały określone przez 
Wykonawcę ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym zostały ujęte przez Wykonawcę w 
wycenach innych pozycji kosztorysu ofertowego i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 
5.Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym obowiązują do końca realizacji robót. 
 
6.Zamawiający zastrzega sobie równieŜ moŜliwość wprowadzenia robót zamiennych                       
w stosunku do ujętych w ofercie. Zakres tych robót zostanie ustalony w protokole 
konieczności sporządzonym przez Zamawiającego przy udziale UŜytkowników i Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty przy zachowaniu tych samych norm                          
i standardów. 
 
7.Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na zasadach ustalonych w ust. 3 i 5 niniejszego 
paragrafu. Wycena ewentualnych robót zamiennych zostanie wykonana w formie kosztorysu 
ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu składników  
cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym przedłoŜonym do przetargu. 
 

 
8.Termin na sprawdzenie i uzgodnienie wysokości wynagrodzenia kosztorysowego wynosi 
14 dni licząc od daty zgłoszenia propozycji tego wynagrodzenia przez Wykonawcę. 
 
 
9. Wypłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur (po 
protokólarnym odbiorze robót) zawieraj ących daty wystawienia i warto ści  zgodne                             
z załączonym harmonogramem robót  stanowi ącym integraln ą część umowy. 
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§ 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 dwu krotnym 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 banko we...), Wykonawca w dniu 
zawarcia umowy przedło Ŝy Zamawiaj ącemu zabezpieczenie w wysoko ści 5%tj. ......... zł 
wynagrodzenia ofertowego  
   brutto z czego: 
 
a)  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 niedotrzymanie terminów realizacji kaŜdego z przedmiotu odbioru wynikającego                    
z harmonogramu , o którym mowa w § 8 pkt 9, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
wynikającego z ww. harmonogramu za dany przedmiot odbioru, za kaŜdy dzień opóźnienia, 
                      
    - za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za kaŜdy 
dzień opóźnienia   liczony 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. 
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b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne: 
 
- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego  w § 3  w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 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. 

 
§ 11 

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

 
§ 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 5  lat,  licząc od dnia 
odbioru robót.                                                        

 
§ 16 

 
Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  21 dni  od  jej 
otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, 
zaś gdy chodzi o faktur ę końcow ą w terminie 30 dni  od daty jej doręczenia wraz                          
z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. 
Płatnikiem faktur b ędzie  Miasto  Piotrków Trybunalski Pasa Ŝ Karola  Rudowskiego 10, 
97-300 Piotrków Trybunalski , NIP 771-27-98-771 
 

 
§ 17 

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

§ 19 
 
Umowę niniejszą sporządzono w  2   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  1 
egzemplarz  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY :                                                                                                  WYKONAWCA :  
      
 
 
 
 
 


