Załącznik nr 2

Umowa nr…………/2017
W dniu ………….2017r. w Węglińcu została zawarta umowa pomiędzy:
1.Gminą Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, zwaną dalej „Zamawiającym”, w
imieniu której działają :
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta w Węglińcu – Jolanty Zawisza
a
2.
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 .

§ 1 . Zakres umowy.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie szczegółowego zakresu robót, ich wycena i
wykonanie w ramach zadania: Wykonanie konserwacji i odnowienia eksponatów na
skwerze - róg ul. Partyzantów i ul. Sikorskiego
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- Przygotowanie i zabezpieczenie terenu podczas robót budowlanych
- Wykonanie oczyszczenia eksponatów z istniejących powłok malarskich wewnątrz oraz na
zewnątrz (np.: metodą piaskowania)
- Uzupełnienie skorodowanych ubytków blach
- Wykonanie zabezpieczenia poprzez zaspawanie luźnych elementów mogących podlegać
demontażowi
- Wykonanie zabezpieczenia otworów poprzez dospawanie elementów blachy na wlotach do
komina oraz zasobnika węgla w celu ochrony eksponatów przed opadami deszczu.
- Wykonanie osłon kabiny lokomotywy z siatki oraz montaż zamka w celu udostępniania
obiektu.
- Malowanie eksponatów farbami podkładowymi oraz wykończeniowymi do elementów
metalowych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne (np. farby okrętowe) z
zachowaniem istniejącej kolorystyki eksponatów.
- Uporządkowania terenu po zakończonych robotach.
- Oferent udziela 10 letniej gwarancji na przedmiot Zamówienia
-Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli na każdym etapie realizacji robót, oraz
przeprowadzanie odbioru robót zanikowych.
3. Zakres robót określa Opis przedmiotu zamówienia w Zaproszeniu do składania ofert.
4. Wykonywanie usługi z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, z
zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły
roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów

5.

6.

7.

niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich
wywnioskowane;
Zastosowane materiały urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj.
posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami
technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do
stosowania,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań,
certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z
Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część
robót, użyte materiały i zmontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne
z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

§ 2. Terminy realizacji umowy.
Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy - 31.08.2017r.

§ 3. Wynagrodzenie.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy
będzie miało formę ryczałtu.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1,
wyniesie ______________zł brutto (słownie: _____________________________/100).
3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się całość
kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy..
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części
zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
6. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego zadania, po
podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót.
7. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
8. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu
odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający
może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych
robót.
9. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 30
dni od daty doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 6.
10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 615-18-08-660

12. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej
umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
13. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego

§ 4. Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Uczestniczenie w konsultacjach dotyczących uzgodnienia zakresu wykonywanych robót;
1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zapewniającego m.in.:
1.2.1.Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich
zakryciem.
1.2.2.Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z
prób, badań i pomiarów itp.).
1.3. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.
1.4. Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Uzgodnienie w ciągu 5 dni od zawarcia umowy pierwszego spotkania roboczego z
Zamawiającym; do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowej wizji
lokalnej w terenie;
2.2. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia
spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy;
2.3. Wywóz i utylizacja powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
materiałów, i odpadów, łącznie z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentów,
potwierdzających ich właściwe zagospodarowanie.
2.4. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.
2.5. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.
2.6. Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis
ubezpieczeniowych obejmujących:
a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego
działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:
- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,
- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,
c) ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego
mienia podczas robót.
2.7. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez
podwykonawców.
2.8. Informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz
terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego.
2.9. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów.
2.10. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
2.11. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym pracownikom
Zamawiającego.
2.12. Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu
zamówienia, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 58.300,00 zł. Wykonawca zobowiązuje
się w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy do utrzymania lub posiadania
nowego ubezpieczenia na wymienioną sumę gwarancyjną.

§ 5. Podwykonawcy.
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:
1) osobiście,
2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o wykonanie robót z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy na podstawie łączącego ich
stosunku prawnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia
należnego na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie
podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i
że z tego tytułu podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.
5. W przypadku wykonywania przez podwykonawców robót rozliczanych przez
Wykonawcę fakturami częściowymi, złożenie oświadczeń podwykonawców, o których
mowa w ust. 5, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu faktury częściowej.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o którym mowa w ustępach
poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy
wynikającą z faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu
podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, które mogą być
wystosowane wobec Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od
Zamawiającego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.

§ 6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy
Zgodnie ze złożoną ofertą, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie
będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, określonych w
pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy.

§ 7. Przedstawiciele Stron.
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………
2. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
3. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy
sprawować będzie w imieniu Zamawiającego – ……………………………….
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom

przez niego upoważnionym oraz dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie
przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8. Rękojmia za wady i gwarancja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty,
wynosi 36 miesięcy.
Wykonawca udziela gwarancji na użyte wyroby i urządzenia, zgodnie z przedłożonymi
gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż 24 miesiące.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego:
4.1. usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót;
Wykonawca ponosi koszty dojazdów do czynności wykonywanych przez niego w
okresie gwarancji.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania czwartej naprawy, Wykonawca
zobowiązany będzie dokonać całościowej wymiany danego elementu na nowy lub w
przypadku urządzeń dostarczyć nowe o nie gorszych parametrach technicznych i
cechach użytkowych. Okres gwarancji w takim przypadku liczony będzie od początku,
tj. od terminu odbioru wykonanych robót budowlanych lub w przypadku urządzeń
zainstalowania nowego.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.

§ 9. Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w
§ 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 75% wynagrodzenia netto określonego
w § 3 ust.1.
2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu placu robót - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust.1.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu niniejszej umowy.

§ 10. Siła wyższa

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie
swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności
zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.
2. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar,
powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga.
3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym
pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu
powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.
4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z
faktu tego wywodzi skutki prawne.

§ 11. Odbiór robót.
1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje przedstawiciel
Zamawiającego
w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego
zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę – z czynności tych sporządza się zapisy.
Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym
procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.
2. Przedmiotem odbioru końcowego ostatecznego jest wykonany w całości przedmiot
umowy określony w § 1.
3. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
4.1.jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:
4.1.1.
jeżeli utrudniają one w ocenie Zamawiającego użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony przerwą czynności odbioru i określą
termin usunięcia wad; przerwanie czynności odbioru i określenie terminu usunięcia
wad poza termin realizacji zamówienia określony w niniejszej umowie stanowi
okoliczność z § 9 ust. 1 lit. a);
4.1.2.
jeżeli nie utrudniają one w ocenie Zamawiającego użytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Strony ujawnią je w treści protokołu odbioru i
określą terminy ich usunięcia
4.2.jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
4.2.1.
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
4.2.2.
jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.
8. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki lub
wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14-stu dni licząc od dnia
otrzymania pisemnego ich zgłoszenia.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający wezwie Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad.
11. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych z
usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną
przez Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego
12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.
13. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:
- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
- likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12. Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach
określonych w kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i
Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nastąpić - pod rygorem
nieważności - w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych,
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13. Postanowienia końcowe.
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo budowlane.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie

adresu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
Wykonawca

Zamawiający

