
Umowa o roboty budowlane

zawarta w Poznaniu w dniu 2004 r., pomiedzy:
Powiatem Poznanskim z siedziba w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, NIP 781-16-19-671
reprezentowanym przez Zarzad, w imieniuktórego dzialaja:
l. Jan Grabkowski - Starosta Poznanski,
2. Tomasz Lubinski - Wicestarosta
zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym"
a
Przedsiebiorca " NIP \vpisanym w dniu

r. do Krajowego Rejestru Sadow"ego,prowadzonego przez pod
numerem z kapitalem zakladowym """""""""""'" zl, reprezentowanym
przez:

" ......................................

z\va.nym w dalszej czesci umowy" Wykonawca"

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póznozm.)

§1

l. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlanepolegajace na:
a) zaprojektowaniu oczyszczalni scieków bytowych dla Domu Pomocy Spolecznej Lisówki, gm

Dopiewo,
b) wykonaniu oczyszczalni scieków bytowych dla Domu SpolecznegoLisówki, gm. Dopiewo.

2. Przedmiot mnowy, o którym mowa ust. 1 mnowy zostal okreslony w sposób szczególowy \v
zalaczniku nr l stanowiacym integralna czesc niniejszejumowy.

3. Ponadto, szczególowyzakres robót, o których w ust l pkt b) umowy wraz z ich przedmiarami zostaL
okreslony w kosztorysie ofertowym robót sporzadzonym przez Wykonawce - zalacznik nr 2
stanowiacy integralna czesc niniejszej umowy, a takze w ofercie i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

4. Zakres robót, o których mowa w ust l umowy obejmuje równiez wykonanie przez Wykonawce
\vszelkichprac zwiazanych z przepisami BHP, organizacja i realizacja umowy bez zaklócen.

§2

Wykonawca zobowiazuje sie przedmiot umowy, wykonac zgodnie ze wspólczesna wiedza techniczna,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, a \v szczególnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z póznozm.) oraz ustawa z dnia 15grudnia 2000 r. -
o samorzadach zawodowych architektów, inzynierów budownictll/Cloraz urbanistów (Dz.u. Nr 5, poz.
42), nonnami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umo\,;y-

§3

1. Wykonawca zobowiazanyjest do sporzadzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § l ust. 1 pkt
a) umowy w tenninie do dnia 27 wrzesnia 2004 r.

2. Wykonawca zobo\viazany jest do \vykonania przedmiotu umOWy',o którym mowa \v § 1 ust. l pkt
b) umO\,;y w tenninie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest na dzien przed przekazaniem placu budowy przedstawic
Zamawiajacemu szczególowy hannonogram robót, o których mowa w § l ust. 1 pkt b).
Hannonogram stanowic bedzie zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§4

l. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robót, o których mowa w § l ust. l pkt b) i
miejscemich prowadzenia, oraz ze warunki prowadzenia robót sa mu znane.



2. Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacja przedmiotu urnowy, o którym mowa w § 1 ust 1
pkt b) urnowy przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylacma odpowiedzialnosc z tytulu
ewentualnegouszkodzenia istniejacychinstalacji i elementówbudynku.

§5

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytulu zaprojektowania oczyszczalni
scieków, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt a) w wysokosci " zl brutto (slownie
zlotych: ) w tym podatek VAT 22 %.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (wedlug kosztorysu ofertowego) z tytulu
wykonania oczyszczalni scieków bytowych, o której mowa w § 1 ust 1 pkt b) w v.'Ysokosci
""",,"""""""""""""" zl brutto (slowniezlotych: , ) w tym podatek
VAT 22 %.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie lacme za calosc przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 1
ust 1 urnov.'Y w wysokosci , zl brutto (slov..TIie zlotych:

) w tym podatek VAT 22 %.

§6

1. Wynagrodzenie, o którytn mowa w § 5 ust 1 umowy zostanie wyplacone Wykonawcy w terminie
14 dni liczac od dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu. Do faktury Wykonawca zobowiazany
jest dolaczyc projekt, o którym mowa w § 1ust 1 pkt a) umowy w liczbie 5 egzemplarzy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust 2 umowy zostanie wyplacone Wykonawcy w terminie
21 dni liczac od dnia doreczenia faktury Zamawiajacemu. Do faktury Wykonawca zobowiazany jest
dolaczyc bezusterkowy protokól odbioru robót oraz dokumentywymienionew § 12 ust. 4 urnowy.

3. Platnosci za faktury, o których mowa ust 1 i 2 umowy zostana dokonane przelewem na wskazany
przez Wykonawce rachunek bankowy.

4. Po podpisaniu koncowego protokolu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie
beda uwzgledniane.

§7

1. Wykonawca w zwiazku z realizacja zadania, o którym mowa w § 1 ust 1 oswiadcza ze:
a) wszystkie osoby wyznaczone przez niego do wykonania zadania posiadaja odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
b) ponosi wylacma odpowiedzialnoscza:

. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP,. posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

. przeszkolenie stanowiskowe,
c) wymaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiajacym

oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy,
d) we wszystkich sprawach zwiazanych z \vykonaniem robót Wykonawca kontaktowac sie bedzie

bezposrednio i wylacznie z Zamawiajacym,
e) wykonaprzedmiot umowy z uwzglednieniemmaterialów wlasnych, z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac polecen osób sprawujacych nadzór ze strony
Zamawiajacego.

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie ladu i porzadku, usuwanie
wszelkich smieci, odpadków, opakowan i innych pozostalosci po zuzytych przez Wykonawce
materialów. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe moga zostac wykonane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu oraz osobom trzecim w trakcie trwania prac budowlano-remontowych
i jest zobowiazany do ubezpieczenia prowadzonych prac od odpowiedzialnoscicywilnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze caly zakres robót, o których w § 1 ust. 1 wykonany zostanie nakladem
wlasnym.

6. Powierzenie wykonania czesci robót objetych niniejsza umowa osobom trzecim wymaga
kazdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.



~

W przypadku powierzenia wykonania czesci robót osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za ich nalezyte wykonanie zgodnie z przedmiarem, normami i obowiazujacymi
przepisami (w tym BHP).

../ §8

l. Biezacy nadzór nad realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § l ust l umowy ze strony
Zamawiajacego bedzie sprawowala: Pani Maria Pawlicka - Kierownik Zespolu Inwestycji i
Remontów.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiazków wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca
wyznacza:"""""""""""""""""""""""""""" ,........

§9

l. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaneprzez siebieprace budowlane w okresie 5 lat.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na oczyszczalnie i urzadzenia towarzyszace w okresie 5 lat.
3. Okres gwarancji liczony bedzie od daty sporzadzenia koncowegoprotokolu zdawczo - odbiorczego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za _vadyrobót istniejace w czasie dokonywania

odbioru robót i urzadzen oraz za wady powstale po odbiorze (z przyczyn tkwiacych w materialach
uzytych do robót badz z wadliwego wykonania).

§1O

l. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ,.. zl, tj
7 % wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 3 umowy za przedmiot umO"\vyw formach
przewidzianychwart. 148 ust. l ustawy Prawo zamówien publicznych.

2. Ustala sie, ze 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja nalezytego wykonania milowy,
a pozostale 30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady.

3. Zabezpieczenienalezytego wykonania umowy zwolnionezostanie odpowiednio:. 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru robót,
. 30 % wniesionegozabezpieczeniaw terminie 14 dni po uplywie okresu rekojmiza wady.

§11

l. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowl1ew przypadku:
a) zwloki w nalezyt}m wykonaniu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci umowy netto za kazdy

dzien zwloki,
b) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi - w

wysokosci 0,2 % wartosci umowy netto za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu
wyznaczonego Wykonawcy terminu ustU1ieciawad,

c) odstapienia przez Wykonawce od wykonania umowy, w calosci lub czesci z przyczyn, za które
Zamawiajacy nie odpowiada w wysokosci 10 % wartosci umowy netto lub odpowiednio 15 %
wartosci netto robót, od których wykonania odstapiono.

d) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, w calosci lub w czesci z przyczyn, za które
Wykonawca odpowiada, w szczególnosci w zwiazku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce robót objetych niniejsza umowa w wysokosci 10 % wartosci umowy netto lub
odpowiednio 15 % wartosci netto robót, od których wykonania odstapiono.

2. Kary, o których mowa w ust. l umowy Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót
powstale z winy Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przestojów w pracy Wykonawcy z
winy Zamawiajacego, uzgodnione terminy ",ykonania robót przedluzone zostana o czas trwania
przestojów.

4. Zamawiajacy zaplaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci l O % wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówien publicznych.
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6.

Zamawiajacemu i Wykonawcy przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych,jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokosc zastrzezonychkar umo'W'llych.
Wysokosckar umo'W'llychlacznie nie moze przekroczyc 20 % w)magrodzeniaza przedmiot umowy.

§ 12.

l. Wykonawca obowiazany jest zglaszac pisemnie termin zakonczenia robót podlegajacych zakryciu
oraz robót zanikajacych.

2. Wykonmvca obowiazany jest pisemnie zglaszac termin zakonczenia robót objetych niniejsza
umowa.

3. Zamawiajacy obowiazany jest do dokonania odbioru robót w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
go pisenmieprzez Wykonawce o zakonczeniu robót.

4. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyc Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materialy pod
rygorem odmowydokonaniaprzez Zammviajacego odbioru robót wykonanychprzez Wykonawce.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisenmej pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony umm,vyzobowiazuja sie do niezwlocznegopowiadomieniao kazdej zmianie swojej siedziby.
3. ,Stronyoswiadczaja, ze adresy ich siedzib stanowia adresy do doreczaniakorespondencji,
4, W przypadku nie zrealizowania zobowiazania, o którym mowa \v ust. 2 m'llO\VYpisma dostarczone

pod adres wskazany w niniejszejumowie uwaza sie za doreczone.
5. W sprawach nie uregulowanych postano'0.rieniamiumowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
6. Wszelkie spory mogace W)mikac w zwiazku z wykonaniem niniejszej umO\VYStrony beda

rozwiazywacw drodze polubownej.
7. W przypadku niemoznosci rozwiazania sporu w drodze polubownej Strony poddadza jego

rozstrzygnieciewlasciwemu rzeczowo sadowi w Poznaniu.

§ 14

Umowa sporzadzona zostala w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

""""""""""""""""" . ..

"""""""""""""""'" . .............................


