ZAŁĄCZNIK NR 2
-WZÓRUMOWA Nr …………………
W dniu ……………. 2019 r. w Siewierzu pomiędzy Gminą Siewierz, z siedzibą w: 42-470
Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,
w imieniu której działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa Pan mgr inż. Andrzej Dyszy –
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych Kanalizacyjnych w Siewierzu, z siedzibą w: 42-470
Siewierz, ul. Ściegna 9, NIP: 625-245-74-8, zwanym dalej Zamawiającym
a……………………………………………………………………………………………….….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:………………………………………………………………………....
zwanym dalej Wykonawcą
w trybie zapytania ofertowego zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Wykonywanie
przewiertów metodą przewiert sterowany horyzontalny i przecisk „kret” na potrzeby
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w 2019 roku.
2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przewiertów metodą przewiert sterowany
horyzontalny i przecisk „kret” na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Siewierzu w 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Siewierz, o średnicach podanych
w ofercie Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy będzie wykonywany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego
przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres danego przewiertu obejmujący rodzaj,
średnicę, szacowaną długość oraz termin i miejsce realizacji przewiertu zostanie określony
przez Zamawiającego każdorazowo w pisemnym (faks lub e-mail) albo telefonicznym
zleceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany długości wykonywanych odcinków
względem szacunkowych długości podanych w formularzu oferty lub całkowitej rezygnacji
z części robót. Wykonawcy nie będzie w takim wypadku przysługiwało roszczenie do
wynagrodzenia za niewykonaną część robót. Rozliczenie następować będzie za faktyczne
wykonanie przedmiotu zamówienia według ceny jednostkowej podanej w ofercie.
5. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi
Wykonawca.
6. Dostarczenie rur do wbudowania leży w gestii Zamawiającego.
7. Po wykonanych robotach Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia miejsca wykonywania
prac.
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zachowanie
wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne
szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki oraz mienie
znajdujące się w obrębie wykonywanych prac, itp.) wyrządzone na skutek okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy i będzie zobowiązany do ich naprawienia.
9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego
i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia.
10. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie
z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości
warunków wejścia w teren prywatny.
§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 grudnia 2019 r.
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§3
Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy
Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków
umownych jest: …………………………………….
Koordynatorem ze strony Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych
jest: …………………………………….
§4
Podwykonawcy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych
podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest zawiadomić o tym
fakcie Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu
do akceptacji kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę
wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych
przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego
podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez
Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za
te roboty powierzone podwykonawcom.
§5
Zapewnienie bezpieczeństwa
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów
położonych w pobliżu terenu budowy.
§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe robót objętych przedmiotem
umowy określone w ofercie Wykonawcy zgodnie z faktycznie wykonaną długością i
rodzajem przewiertów, potwierdzoną przez Zamawiającego.
Szacunkowa wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: …………………… zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………………..……).
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty ……… zł (słownie:……….……………….).
Zapłata za roboty stanowiące przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur
częściowych, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
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Podstawą do wystawienia faktury jest każdorazowo protokół zdawczo - odbiorczy
podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom. Przez dowody należy
rozumieć: oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o bieżącym/całkowitym
rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/Wykonawcą w ramach umowy.
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dowodów,
o których mowa w ust. 5 spowodują wstrzymanie biegu terminu płatności do momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
§7
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, która wynosi 12
miesięcy od daty podpisania każdorazowego protokołu odbioru końcowego danego
zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
− wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych
robót,
− usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbiorowych
oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy
termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający
w trakcie dokonania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania
zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
W przypadku nie usunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie
Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy. Koszt usunięcia wady przez
podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
Wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest
usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, którego przekroczenie skutkuje
naliczeniem kar umownych określonych w § 8 ust. 2 pkt a.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
§8
Kary umowne
Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania robót będzie kara umowna.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji poszczególnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 3
w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad lub poprawek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości
200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 000 zł.
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę
przewidzianą w ust. 2 lit. c) w szczególności w przypadkach gdy:
a) Wykonawca opóźnia się co najmniej 14 dni w wykonaniu danego zlecenia, o którym
mowa w § 1 ust. 3 umowy,
b) Wykonawca w sposób uporczywy i powtarzający nie realizuje obowiązków
umownych lub dopuszcza się zaniedbań w ich wykonywaniu,
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c) Wykonawca uzyskał zamówienie objęte umową na skutek przedłożenia przez
Wykonawcę: podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo
nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.
4. Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa
w ust. 3 lit a) - b) po wezwaniu Wykonawcy do wypełnienia obowiązków wynikających
z umowy lub do usunięcia zaniedbań we wskazanym w wezwaniu terminie
i po bezskutecznym upływie ww. terminu.
5. Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3
lit c) bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy nastąpi w oparciu
o inwentaryzację wykonanych robót.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
9. W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.
10. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości
poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
11. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie
z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy.
Postanowienia końcowe
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
§ 10
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. W szczególności
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak również
Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani
dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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