Wzór umowy
do zapytania ofertowego

UMOWA nr RZP..272…..2019.ZP3
zawarta w dniu …………..roku w Białych Błotach pomiędzy:
Gminą Białe Błota z siedzibą przy ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota, NIP 554 – 28 – 41 –
796, REGON 092350636, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy Białe Błota/ Z-cę Wójta Gminy Białe Błota- ……………………………..,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Lucyny Krasulak
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………...
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, a indywidualnie zaś Stroną,
Umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018r., poz. 1986 ze zm. dalej jako pzp) zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji rowów
zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota. Zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik
nr….) do postępowania o nr RZP.2710.87.2019.ZP3.
2. Lokalizację rowów, o których mowa wyżej przedstawiają m.in. mapy stanowiące załącznik
do specyfikacji.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z załączona specyfikacją,
aktualnym stanem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi normami
oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim
personelem i środkami gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, jednakże
za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych
z wykonywaniem niniejszej umowy.
6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu, na którym będą wykonywane prace,
2) dokonanie odbioru wykonanych prac,
3) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

8. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie usługi przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z
zakresu melioracji i konserwacji rowów,
2) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza organizacyjnego,
personalnego, materiału i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
9. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności.
§3
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2019r.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego
o zakończeniu przedmiotu umowy, po którym nastąpi odbiór końcowy wykonania
przedmiotu umowy w formie protokołu zdawczo- odbiorczego.
3. Wykonawca udziela 7 miesięcy rękojmi na wykonane prace licząc od dnia sporządzenia
protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy bez wad.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu umowy w przypadku wystąpienia:
1) niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność wstrzymania
wykonywania przedmiotu umowy np. zalanie rowu na głębokości powyżej 50%, przy
czym przesunięcie terminu nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. Na tę
okoliczność sporządzony zostanie protokół i dokumentacja fotograficzna.
§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz bezpieczeństwo prac realizowanych
w ramach umowy .
2. Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem umowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich
szkód wynikłych w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3.Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców
uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za
działania lub zaniechania własne.
§5
1. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.
2. Jeżeli wykryte zostaną wady w przedmiotowym zadaniu, Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia wad na własny koszt w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
§6
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą
netto:………...…..zł(słownie:……………..………………………………………./100zł),
brutto:………….. zł (słownie: ………………………….…………………………/100zł).
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 stanowi maksymalną wartość nominalną zobowiązania
finansowego Zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu, w ciągu 30 dni
od daty przekazania całego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego i po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do rozliczeń
przedmiotu niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada

2018roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191). Jednocześnie Wykonawca wyraża również zgodę na przesyłanie, odbieranie
i przetwarzanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany
najpóźniej w dniu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w okresie od rozpoczęcia robót do podpisania odbioru końcowego, w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi - od odpowiedzialności cywilnej.
7. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

§7
1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania upoważnia się:
1) Ze
strony
Zamawiającego:
Andrzej
Świstowski,
tel.52 3239074,
E- mail: a.swistowski@bialeblota.eu,
2) Ze
strony
Wykonawcy:
………………….,
tel.
………………E- mail:………………,
2. Zmiana osób, o których mowa w ustępie powyżej następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

§8
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, skutkować będzie karą umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
Jeżeli odstąpienie od wykonania prac będących przedmiotem umowy nastąpi
z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia
o którym mowa w § 6 ust. 1., także w części odpowiadającej wykonanym dotychczas
pracom.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1., za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto-za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) Opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad- w wysokości 2% wynagrodzenia
brutto- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu
wyznaczonego do usunięcia tych wad.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego, jednak nie więcej niż 50% wartości
brutto umowy.

§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym za wady zmniejszające
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel któremu ma służyć.
2. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy wynikające
ze wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie o
przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
3. O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
w terminie 7 dni od wykrycia wady.
4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu umowy, wykonując uprawnienia
względem Wykonawcy może w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad:
a) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i
odstąpi od umowy;
b) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają
charakter istotny i nie dadzą się usunąć;
5. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy
w całości lub części na potrzeby celu któremu ma służyć.
§ 10
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją umowy, Strony rozstrzygać będą
polubownie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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