UMOWA nr RI.271.3.56.2020

W dniu

roku w Minsku Mazowieckim pomi^dzy:

Gitiin^ Minsk Mazowiecki ul. Chelmonsklego 14 05-300 Minsk Mazowiecki NIP: 8222146576,

REGON: 711582747, reprezentowan^ przez Wojta Gminy Minsk Mazowiecki Pana Antoniego Janusza
Piechoskiego. zwanym dalej f^amawiaj^cym",
a

z siedzib^ w
NIP

REGON

reprezentowanym przez

,

- Wtasciciela firmy, zwanym dalej

„Wykonawc^*',

zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci:
§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykoncmca przvjmuje do wykonania zamowienie pod nazw^:
„Zahezpieczenie i odwodnienie urzqdzen przepompowni sciekow na ul. Slonecznej w Karolinie".
1.

Zamowienie nale^ wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz
zal^cznikami zapytania oferiowego( m. in. projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej).

2.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodz^ roboty polegaj^ce na wykonaniu sieci kanalizacji

deszczowej grawitacyjnej wraz z wylotem do rzeki Srebna na dziatkach o nr ewid.: 784/25 i
784/18 polozonych w miejscowosci Karolina oraz na dzialce nr 791 w miejscowosci Stara
Niedzialka, na terenie gminy Minsk Mazowiecki.

3.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sprz^tem wlasnym i wykona ewentualne zabezpieczenia
z materialow wlasnych.

4.

Zadanie finansowane z pozycji budzetowej pn.: Zabezpieczenie i odwodnienie urzqdzen
przepompowni sciekow na ul. Slonecznej w Karolinie.
§2
Termin wykonania zamowienia

1. Termin rozpocz^cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si? z dniem protokolamego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakohczenia robot b^d^cych przedmiotem umowy nast^pi nie pozniej niz: do 17 grudnia
2020 roku.

§3

Obowi^zki Zamawiaj^cego
1.

Do obowi^zkow Zamawiaj^cego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolame przekazanie Wykonawcy terenu robot,

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4

Obowi^ki Wykonawcy

1.

Do obowi^zkow Wykonawcy nalezy:
1) Przej^cie terenu robot od Zamawiaj^cego;
2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
4) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron? p.poz i
dozor mienia na terenie robot,jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyj^tym od Zamawiaj^cego lub maj^cych zwi^ek z prowadzonymi robotami;
5) Terminowego wykonania i oswiadczenia, ze roboty ukohczone przez niego

catkowicie

zgodne z umow^ i odpowiadaj^ potrzebom, okreslonych umow^;
6) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwi^zanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nast^pstwa nieszcz^sliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwi^zku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

8) Dostarczanie niezb^dnych dokumentow potwierdzaj^cych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urz^dzen w tym np. wynikow oraz protokolow
badah, sprawozdan i prob dotycz^cych reaiizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
9) Dbanie o porz^dek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porz^dku;

10) Uporz^dkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow s^siaduj^cych zaj^tych lub uzytkowanych przez Wykonawcy w tym dokonania na

wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
11) Usuni^cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie nie
dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni^cia;
12) Ponoszenie wyl^cznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody b^d^ce nast^pstwem
niewykonania lub nienale:^ego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowi^zuje si? pokryc w pehiej wysokosci;

13) Niezwloczne

informowanie

Zamawiaj^cego

o

problemach

technicznych

lub

okolicznosciach, ktore mog^ wplyn^c na jakosc robot lub termin zakonczenia robot;
§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okresionego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaj^
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
{slownie

zlotych brutto

zhtych:

100).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie
2.

zlotych.

Wynagrodzenie ryczaltowe. o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwi^zane z
realizacj^ ww. robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwi^zanych z realizacj^ przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow maj^cych
lub mog^cych miec wplyw na koszty wynagrodzenia ryczaltowego okresionego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

4.

Rozliczenie pomi^dzy Stronami nast^pi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego protokohi
kohcowego odbioru robot.

5.

Protokol kohcowego odbioru robot sporz^dzony b^dzie przez Wykonawcy.

6.

Platnosci b?d^ dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcy rachunek bankowy, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokolem odbioru robot.

7. Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczyc odsetki ustawowe.
§6
Odbiory

1.

Strony zgodnie postanawiaj^, ze b^d^ stosowane nast^puj^ce rodzaje odbiorow robot: odbioiy
kohcowe.

2.

Wykonawca zglosi Zamawiaj^cemu gotowosc do odbioru kohcowego bezposrednio w siedzibie
Zamawiaj^cego, nie pozniej niz na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

3.

Podstaw^ zgloszenia przez Wykonawc? gotowosci do odbioru kohcowego, b^dzie faktyczne
wykonanie robot.

4.

Zamawiaj^cy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osi^gni^ciu gotowoki do odbioru kohcowego.
5.

Zamawiaj^cy zobowi^any jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kohcowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpocz^cia tego odbioru.
6.

Za dat? wykonania przez Wykonawcy zobowi^zania wynikaj^cego z niniejszej Umowy, uznaje
si^ dat^ odbioru, stwierdzon^ w protokole odbioru kohcowego.

7. W pr2jypadku stwierdzenia w trakcie odbioni wad lub usterek, Zamawiaj^cy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuni^cia a Wykonawca usunie je na whsny koszt wterminie
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. W razie nie usunifcia w ustalonym terminie przez Wykonawc? wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl^dzie gwarancyjnym, Zamawiaj^cy
jest upowazniony do ich usuni^cia na koszt Wykonawcy.
§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. ZamawiaJ^cy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§8
Kary umowne

1. Wykonawca zap^aci Zamawiaj^cemu kary umowne:

1) Za zwtokf w zakohczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,8%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzieh zwbki (termin zakohczenia
robot okresiono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

2) Za opoznienie w usuni^ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r^kojmi - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzieh opoznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni^cie wad,

3) Za odst^pienie od umowy z przyczyn le^cych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. I,

2. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odst^pienie od umowy z przyczyn lez^cych po
stronie Zamawiaj^cego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
3. Strony zastrzegaj^ sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
wartosc faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokosc kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odst^pienia od umowy

I. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo odst^pienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy realizacj? przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni - w terminie 7 dni od dnia powzi^cia przez
Zamawiaj^cego informacji o uplywie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;
2) Wyst^pi istotna zmiana okolicznosci powoduj^ca, ze wykonanie umowy nie le^ w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy - odst^pienie od
umowy w tym przypadku moze nast^pic w terminie 10 dni od powzi?cia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze ^dac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz^sci umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsz^ umow^ w sposob niezgodny z niniejsz^
umow^ lub wskazaniami Zamawiaj^cego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiaj^cego danej okolicznosci.
2. Wykonawcy przysfuguje prawo odst^pienia od umowy,jezeli Zamawiaj^cy:
1) Nie wywi^zuje si? z obowl^zku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania -

w terminie 1 miesi^ca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokolu
odbioru - w terminie 1 miesi^ca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiaj^cego
odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiaj^cego podpisania protokotu odbioru;
3. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nast^pic w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
4. W wypadku odst^pienia od umowy przez Wykonawc? lub Zamawiaj^cego, strony obci^j^
nast?puj^ce obowi^zki;
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nast^pito odst^pienie od umowy,
2) Wykonawca zgiosi do dokonania przez Zamawiaj^cego odbioru robot przerwanych, jezeli
odst^pienie od umowy nast^pilo z przyczyn. za ktore Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiaj^cego sporzgdzi szczegolowy protokoJ inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odst^pienia; protokol

inwentaryzacji robot w toku stanowic b?dzie podstaw? do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawc?,

4) Zamawiaj^cy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowi^ny jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przej?cia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odst^pienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostafy wykonane do dnia odst^pienia.
5. Jezeli Wykonawca b?dzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumow^

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyc mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upfywie wyznaczonego terminu Zamawiaj^cy moze
od umowy odst^pic, powierzyc poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy Innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§10
Umowy o podwykonawstwo

1.

Wykonawca moze powierzyc, zgodnie z ofert^ Wykonawcy, wykonanie cz?sci robot lub ushig
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaj^ oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedziainosci za

wykonanie obowi^zkow

wynikaj^cych z umowy i obowi^uj^cych

przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziaJania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
§11
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci niniejszej umowy, wymagaj^ atieksu sporz^dzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12
Postanowienia koncowe

1.

Wszelkie spory, mog^ce wynikn^c z tytufu niniejszej umowy, b^d^ rozstrzygane przez s^d
wtasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiaj^cego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si^ przepisy ustaw: ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowiane(Dz.U.2020.1333 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
§13

1. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach w tym dwa dIa Zamawiaj^cego i
jeden dia Wykonawcy.
2. Integraln^ cz^Sc umowy stanowi^ zal^czniki:
1) Zapytanie ofertowe - za^cznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy -za^cznik nr 2.

Zamawiaj^cy

Wykonawca

