Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego RO.2510.2.2022.PT z dnia 3 marca 2022 r.

UMOWA
zawarta w dniu ………. 2022 roku w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:
Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, NIP: 8222146576, REGON: 711582747, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Piechoskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………….
z
siedzibą:
………………….,
NIP: …………, REGON: ……….. , reprezentowanym przez, zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty dotyczące wykonania
systemu klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach umowy określa zapytanie
ofertowe z dnia 3 marca 2022 r.
§ 2. 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy
w wysokości ………… złotych brutto (słownie: ……………….),
…………….. złotych netto (słownie: ……………).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót będących
przedmiotem umowy, tym zakup, dostawa i montaż wszystkich materiałów i urządzeń
niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją umowy oraz
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
§ 3. 1. Termin wykonania robót określonych w § 1 ustala się nie później niż do dnia
30 lipca 2022 roku.
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 4. 1. Końcowe rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu, wystawionej po odbiorze końcowym wykonanych prac.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 będzie regulowane przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
§ 5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;
2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie terenu robót;

3) Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, obowiązującymi Polskimi
Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji robót;
4) Wykonania przedmiotu umowy przy pomocy narzędzi i urządzeń własnych
z wykorzystaniem materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie
wyrobu oraz niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń;
5) Przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz zapewnienia na
własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji;
6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa,
bhp, ochrony przeciwpożarowej, następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego, a mających
związek z prowadzonymi robotami;
7) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
elementów obiektów, nawierzchni lub instalacji;
8) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;
11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;
12) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 8. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez
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Zamawiającego informacji o upływie 7 dniowego terminu przerwy w realizacji
umowy;
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego –
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez
Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania
protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony
obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada;
3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia,
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia
faktury przez Wykonawcę;
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady wykonania
przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
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§ 10. 1. Strony zgodnie ustalają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej
umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania
podwykonawców.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie poszczególnych prac przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania danej czynności.
§ 11. W związku z tym, iż prace będą wykonywane w obiektach czynnych, Zamawiający
zastrzega sobie konieczność bieżącego konsultowania i uzgadniania z nim kolejności oraz
godzin realizacji poszczególnych etapów robót.
§ 12. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:
1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w wysokości 1 % wartości
wynagrodzenia brutto;
2) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto.
2. Dopuszczalne jest żądanie przez strony odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych określonych w ust.1 i 2.
3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 13. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności,
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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