Część II SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR ………
spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
zgodnie
z
ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm).
W dniu …………. r. w Pilźnie pomiędzy:
Gmina Pilzno zwana dalej „Zamawiający”, reprezentowana przez:
Pani Ewa Gołębiowska – Burmistrz Pilzna,
a
………………..., zwany dalej „Wykonawca”,
zawarta zostaje umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wycinki drzew
w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 106604R - ulica Legionów
w miejscowości Pilzno od km 0+173,50 do km 1+056,00”
2. Zakres zamówienia oraz wymagania odnośnie jego realizacji, określone
są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11-04-2017 r. IZP.2710.9.2017
(wraz z jej zmianami). SIWZ stanowi integralną część umowy.
§2
Termin realizacji
Drzewa przeznaczone do wycinki przed rozpoczęciem robót drogowych zostaną usunięte
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Pozostałe drzewa będą usuwane sukcesywnie
w miarę postępu robót drogowych - Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia drzew
w terminie do 4 dni roboczych od powiadomienia.
§3
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do bieżących kontaktów jest:
………….
3. Strony mogą zmienić swoich przedstawicieli. Zmiana nastąpi w formie pisemnego
powiadomienia i nie stanowi konieczności aneksowania umowy.
§4
Wynagrodzenie
1. Wstępne wynagrodzenie za realizację umowy wynosi:
Netto: …… zł
podatek VAT: …………. zł
brutto: ……………. zł (słownie zł: ……………)
tj. zgodnie z ofertą (w tym kosztorysem ofertowym) z dn. ……-2017 r.
W/w wynagrodzenie zostało ustalono na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 11-04-2017 r. IZP.2710.9.2017, w tym przedmiaru robót.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadku:

zmiany ilości faktycznie wykonanych robót w stosunku do ilości tych robót zawartych
w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym),
- wykonania robót wynikających z Dokumentacji Projektowej, lecz nie ujętych
w przedmiarze robót.
Każdorazowo rozpoczęcie wykonywania robót prowadzących do zmiany wynagrodzenia
musi być poprzedzone ustaleniami z Zamawiającym.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie rozliczenia
obmiarowego w formie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy będzie
zawierał zestawienie faktycznie wykonanych ilości robót oraz odpowiednie ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich
ciążących na nim obowiązków i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
robót.
Faktury będą płatne w terminie …. dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
Płatność będzie się odbywała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w …..……
nr ……….
W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną usługę, Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe.
-
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§5
Kary umowne
Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu jakiejkolwiek części zamówienia w wysokości 50,00 zł
za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości całego zamówienia z dnia podpisania
umowy.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) Za rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10 % wartości całego zamówienia z dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
1.

§6
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania firmy
Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach:
1) W przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez Wykonawcę nienależycie i
nie zmienienia sposobu jej wykonywania, pomimo upływu wyznaczonego
przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany.
2) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót albo ich nie kontynuuje - pomimo wezwania
Zamawiającego nakazującego rozpoczęcie lub kontynuację robót – chyba,
że nie rozpoczęcie robót albo przerwy w ich realizacji wynikają z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
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Termin wypowiedzenia liczy się od dnia wysłania pisma (lub nadania faksu).
3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2,
nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:
4.1. Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót.
5. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ma nastąpić w formie przewidzianej w § 9 ust. 3
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do:
a) odbioru należycie wykonanych robót, wykonanych do dnia odstąpienia lub
rozwiązania umowy,
b) zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonane roboty.
7. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.
§7
Rozstrzyganie sporów
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§8
Pozostałe ustalenia
1. W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Zamawiającego lub osób
trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy, lub zakupu na własny koszt
nowych rzeczy, lub wypłaty równoważnego odszkodowania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim, które powstały w czasie obowiązywania
umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałymi w związku z prowadzonymi robotami.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne
zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji niniejszej umowy bez zbędnej zwłoki.
3. Wszelkie pisma składane przez Strony w związku z wykonywaniem umowy wymagają
dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Strony dopuszczają przesyłanie
korespondencji przy pomocy faksu. Wszelkie pisma przesyłane faksem mają być
niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy czym pismo nabiera mocy w momencie
otrzymania przez którąś ze stron faksu. Każda strona na żądanie drugiej ma obowiązek
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niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania faksu poprzez wysłanie faksu zwrotnego z
adnotacją o jego otrzymaniu.
Strony ustalają następujące adresy i numery faksów do przesyłania korespondencji:
- Zamawiający:
adres: 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6,
fax: 14 6722 492,
- Wykonawca:
adres: ………………,
fax: …………………..
Zmiana w/w numerów nie wymaga aneksowania umowy i odbywać się będzie na
zasadzie wzajemnego powiadomienia.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu i
numeru faksu. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na adres lub faks
dotychczasowy uważa się za wysłane prawidłowo.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i są
wprowadzane w formie aneksu (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie).
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Umowa wygasa w momencie wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej
zobowiązań.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z
przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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