
ZAŁĄCZNIK NR 6

Wzór umowy 

Zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:
Miastem  Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta  - Pana mgr Jana 
Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a _________________________________________________________________ 

, reprezentowaną przez: ____________________________________
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
o następującej treści:

§1-
Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zleca, 
a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  polegające  na  rekultywacji 
składowiska  odpadów  Świdwinek  II  –  etap  I,  według  projektu  rekultywacji  i  zamknięcia 
składowiska  odpadów  Świdwinek  II,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  wraz  z  kosztorysem 
budowlanym, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§2.
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1) przekazanie placu budowy oraz dokumentacji technicznej z dniem .........................
2) zakończenie robót z dniem : 
- roboty wynikające z poz. 1-7 przedmiaru robót – 2 miesiące od daty przekazania placu 
budowy 
- roboty wynikające z po. 8-9 przedmiaru robót – do 30 listopada 2012r. 

§3.
1. Wykonawca ustala upoważnionego pracownika do współpracy z Zamawiającym  w 
osobie – ………………………………………………………………….
2. Zamawiający ustala upoważnionego pracownika do współpracy z Wykonawcą w osobie - 
Arkadiusz Kot – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

§4.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i 
normami budowlanymi.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od  przeszkód komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 
nadzoru wykonawczego.

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz 
bezpieczeństwo robót prowadzonych na budowie.

5. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
6. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, wywozu 

zbędnych materiałów oraz odpadów w miejsce do tego wyznaczone.
7. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.
8. Wykonawca  informować  będzie  upoważnionego  pracownika  o  okolicznościach,  które 

mogą  wpłynąć  na  jakość  lub  opóźnienie  terminu  zakończenia  realizacji  niniejszej 
umowy.
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9. Wykonawca  informować  będzie  i  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania.

10. Wykonawca informować będzie upoważnionego pracownika o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, zobowiązany 
jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a  następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

11. Wykonawca zobowiązuje  się  do ubezpieczenia  budowy  i  robót  z  tytułu  szkód,  które 
mogą  zaistnieć  w  okresie  od  dnia  przekazania  placu  budowy  Wykonawcy  do  dnia 
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

12. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  przedmiot  umowy  w  terminie  ustalonym  na 
odbiór robót.

§5.
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  strony  ustalają  wynagrodzenie  kosztorysowe  w 

kwocie  ………… zł netto (słownie: )  plus  należny  podatek  VAT  w  wysokości 
…………..zł, co stanowi łącznie kwotę brutto ………..zł (słownie: ).

2. Kwota,  określona  w  §  5  ust.  1,  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją 
przedmiotu  umowy  wynikające  wprost  z  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysu 
ofertowego,  wszelkie  roboty  przygotowawcze,  porządkowe,  zagospodarowanie  placu 
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami 
przejściowymi,  wystawionymi  za  wykonane  roboty,  na  podstawie  „Protokołu  odbioru 
robót  częściowych/końcowych"  sporządzonych  przy  udziale  przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie faktury przejściowej po 
wykonaniu robót określonych w poz. 1-7 kosztorysu ofertowego oraz faktury końcowej 
po wykonani robót określonych w poz. 8-9 kosztorysu ofertowego. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie określonym 
w  §  2  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  jest  upoważniony  do  zlecenia 
wykonania zastępczego robót, w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania 
przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6.
1. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  wynagrodzenia  częściowego  i  końcowego  w 

terminie  do 14 dni  licząc  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę  dla  Zamawiającego 
prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi,  tj.  protokołem 
odbioru robót częściowych lub końcowych.

2. Płatność faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Fakturę należy wystawić na Gminę Miejską Świdwin, NIP 672 - 20 - 03- 749. 
4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Wykonawca może dochodzić 

zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§7.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony  postanawiają  że  przedmiotem  odbioru  częściowego  i  końcowego  będzie 

wykonany przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  przez  Wykonawcę, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
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4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty 
(np.  protokoły  odbiorów  częściowych,  protokoły  prób  szczelności,  inwentaryzację 
geodezyjna powykonawczą) i inne wymagane przepisami.

5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. 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.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania  wyznaczenia  terminu na odbiór  zakwestionowanych  uprzednio robót  jako 
wadliwych.

8. Zamawiający  wyznaczy  ostateczny  pogwarancyjny  odbiór  robót  po  upływie  terminu 
gwarancji ustalony w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w 
okresie gwarancji i rękojmi.

9. Wyznaczając  dodatkowy  termin  na  usunięcie  wad  Zamawiający  może  za  ten  okres 
odstąpić od naliczania kary umownej za opóźnienie, o której mowa w § 9 pkt 1 lit. b.

10.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§8.
Gwarancja
1. Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy Wykonawca udzieli 1 roku gwarancji od 

dnia odbioru końcowego.
2. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  wad  i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi,  jeżeli  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi.

5. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  7  dni,  to  Zamawiający  może  zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  zatrzymanej  kwoty  będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§9.
Kary umowne
Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  Strony  przewidują  zapłatę  kar 
umownych z następujących tytułów:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  powstałą  z  winy  Wykonawcy,  w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru powstałą z winy Zamawiającego w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w 
wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

3) Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§10.
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy,  wymagają  aneksu 

sporządzonego w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w następujących sytuacjach:
1)  z  powodu  uzasadnionych  zmian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 
są korzystne dla Zamawiającego,

2) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, których niemożna było przewidzieć przed 
zawarciem umowy,

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

4)  z  powodu  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  mających 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3)  Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1)  Nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  VAT  mimo dodatkowego  wezwania  w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
3) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej  

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 

następujące obowiązki:
1)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku 
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wraz z zestawieniem wartości  wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę,

4)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy  terenu  robót  w  terminie  10  dni  od  daty  odstąpienia  oraz  do  zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  wadliwie,  albo  sprzecznie  z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania  umowy i -, 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.

§12.
1. Wykonawca  nie  może  bez  uzyskania  zgody  Zamawiającego  dokonać  cesji  praw  i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 

dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze 
zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 
ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 

Załączniki do niniejszej umowy:
1. Oferta cenowa Wykonawcy.
2. Projekt rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY;
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