ZAŁĄCZNIK NR 5
UMOWA
na roboty budowlane

Nr ……………………
Zawarta w dniu …………………………… w Kawęczy nie p omiędzy :
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczy n 48, 62-704 Kawęczy n
REGON 311019480, NIP 668-187-54-86, rep rezentowaną p rzez:
Jana Nowaka-Wójta Gminy
p rzy kontrasygnacie Edyty Balcerzak-Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zama wiającym”
a
firmą: ……………………………………
Siedziba: …………………………………
NIP: …………………………. REGON ……………………………
rep rezentowany m/ą przez: ………………………………….. – właściciela
Zwanym dalej „ Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wy boru Wykonawcy w try bie zapytania
ofertowego z zachowaniem zasad określony ch w „Regulamin ie Udzielan ia Zamówień
Publiczny ch, który ch wartość nie przekracza wy raŜonej w złoty ch równowartości kwoty 30.000
euro w Urzędzie Gminy Kawęczy n oraz jednostkach organizacyjny ch, zwanego dalej
„Regulaminem” została zawarta umowa o następ ującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wy konawca p rzy jmuje do wykonania roboty p od nazwą:
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn” tj.:
Część I: Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości śdŜary;
Część II: Budo wa linii kablowej 0, 4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka;
Część III: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0, 4 kV – montaŜ urządzeń
oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Ś wiat - etap II.
2. Całkowity zakres robót będący p rzedmiotem umowy określony jest w następ ujących
dokumentach: ofercie Wy konawcy z ……………………… oraz w zakresie załączony m do
zapytania ofertowego nr RG-DIT.7011.3.2019 z dnia 18.02.2019 roku. Dokumenty te stanowią
integralną część nin iejszej umowy .
§2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 będzie realizowany p rzez Wykonawcę
na p odstawie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Wy konawca zapewni na własny koszt: wy łączenie nap ięcia, p rzy gotowanie i likwidację
miejsca p racy p rzez op eratora sieci elektroenergety cznej (dla nap owietrzny ch linii wsp ólny ch i
p odwieszony ch); op racowanie i uzgodnienie p rojektu organ izacji ru chu wraz z oznakowaniem;
zgody zarządcy drogi na zajęcie p asa dro gowego na czas prowadzenia robót; wszelkie inn e roboty
- p race p omocnicze i towarzyszące wy nikające z dokumentacji, które są konieczne do
p rawidłowego wy konania zamówienia p rzez Wy konawcę.
§3
1. Termin wykonania p rzedmiotu umowy strony ustalają do 10.08.2019r.

2. Dop uszcza się moŜliwość zmiany terminu wy konania p rzedmiotu umowy , w p rzyp adku
wystąpienia zdarzeń zewnętrzny ch, na p owstanie, który ch Ŝadna ze stron nie mogła mieć wp ływu
– jeŜeli moŜna udowodnić, Ŝe zdarzenie to wp ły nęło na realizację warunków umowy .
§4
1. Nadzór nad realizacją robót ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
…………………………………………
2. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:
…………………………………………
§5
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy :
1) p rzekazanie Wy konawcy p rojektu technicznego oraz wyty czny ch prac do dnia rozp oczęcia
robót,
2) wyznaczenie i zawiadomienie o terminie odbioru p rzedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty
otrzy mania od Wy konawcy zgłoszenia gotowości do odbioru.
§6
Do obowiązków Wy konawcy naleŜy:
1) Przy gotowanie oraz uzgodnienie p rojektu organizacji ruchu na czas p rowadzenia robót w p asie
drogi wojewódzkiej nr 471 w miejscowości śdŜary .
2) Przy gotowanie oraz uzgodnienie p rojektu organizacji ruchu na czas p rowadzenia robót w p asie
drogi p owiatowej nr 4507P w miejscowości Dziewiątka.
3) Wystąp ienie do odp owiedniego zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie p asa drogowego na czas
p rowadzenia robót w p asie drogi.
4) Zawiadomienie Zamawiającego, Sp ółki Oświetlenie Uliczne i Dro gowe oraz osoby wskazanej
w § 4 ust 1 o dacie rozp oczęcia robót, co najmniej na 14 dni przed planowany m terminem ich
rozp oczęcia,
5) Wy konanie p rzedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zakresem rzeczowy m zadania,
wyty czny mi i wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i
obowiązujący mi przep isami,
6) Dostarczenie dwóch egzemp larzy dokumentacji p owykonawczej:
• p owy konawczą dokumentację p rojektową,
• p rotokoły z pomiarów i badań instalacji, linii i urządzeń elektry czny ch : pomiar rezy stancji
uziemień, p omiar skuteczności ochrony p rzeciwp oraŜeniowej,
• atesty zabudowany ch materiałów,
• geod ezy jną inwentaryzację powy konawczą ( jeśli doty czy),
• certy fikaty , karty katalogowe i gwarancje zastosowany ch urządzeń i materiałów,
• oświadczenie o gotowości instalacji p rzy łączanej.
7) Usuwanie wad i usterek stwierdzony ch p rzy odbiorze robót w terminie 7 dni.
§7
1. Wy konawca zobowiązany jest do ubezp ieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz p okrycia roszczeń osób trzecich, związanych
ze szkodami powstałymi p rzy p rowadzeniu robót.
2. Ubezp ieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty , obiekty , urządzenia oraz wszelkie mien ie ruchome związane bezp ośrednio z
wy konywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, p owodzi i inny ch zdarzeń
losowy ch,
b) odpowiedzialność cy wilna za szkody oraz następ stwa nieszczęśliwy ch wyp adków doty czących
p racowników i osób trzecich, a p owstały ch w związku z p rowadzony mi
robotami, w tym takŜe ruchem p ojazdów mechaniczny ch.

3. JeŜeli Wykonawca nie dop ełni obowiązku ubezp ieczenia budowy i robót działa na swoje
ryzy ko i własną odp owiedzialność.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów montaŜowy ch nowych
p rzy uŜy ciu własny ch narzędzi i urządzeń.
2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub insp ektora nadzoru, Wy konawca zobowiązany jest
okazać w stosunku do montowany ch materiałów: certy fikat na znak bezp ieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, atestami i inny mi
dokumentami w ty m fakturami zakup u itp .
3. Wy konawca wykona niezbędne badania, pomiary elektryczne oraz dokona wszystkie
dodatkowe p onowne badania i p omiary w p rzyp adku stwierdzenia negaty wny ch wy ników badań
odbiorczy ch.
§9
Wy konawca przed up ły wem terminu określonego § 3 ust 1 w ma p rawo wnosić o p rzedłuŜenie
terminu wy konania umowy , w p rzypadku:
a) zaistnienia okoliczności, który ch nie moŜna by ło p rzewidzieć w chwili zawarcia u mowy i
które nie są zawinione p rzez Wy konawcę,
b) zaistnienia p rzeszkód zaleŜny ch od Zamawiającego,
c) zaistnienia siły wyŜszej.
§ 10
1. Za wy konanie robót budowlany ch Zamawiający zap łaci na rzecz Wykonawcy wy nagrodzenie
ry czałtowe.
2. Strony p ostanawiają, iŜ wy sokość wy nagrodzenia ry czałtowego p rzysługującego Wy konawcy
na p odstawie umowy została określona na p odstawie p rzedstawionej Zamawiającemu p rzez
Wy konawcę oferty oraz uwzględnia wszelkie wy magan e obowiązujący mi regu lacjami p rawnymi
op łaty i koszty niezbędne do naleŜy tego wy konania wszelkich zobowiązań p rzy jęty ch p rzez
Wy konawcę na p odstawie umowy , bez względu na oko liczności i źródła p owstania tych op łat i
kosztów.
3. Strony postanawiają, iŜ wy sokość wy nagrodzenia za wy konanie p rzedmiotu umowy
określonego w § 1 Strony ustalają zgodn ie z ofertą Wy konawcy w:
Część I: Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości śdŜary;
na kwotę netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………..)
p lus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki p odatkowej w wysokości …….... PLN
co łącznie stanowi kwotę brutto ………..…. PLN (słownie złoty ch: ……………………..).
Część II: Budo wa linii kablowej 0, 4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka
na kwotę netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………..)
p lus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki p odatkowej w wysokości …….... PLN
co łącznie stanowi kwotę brutto ………..…. PLN (słownie złoty ch: ……………………..).
Część III: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0, 4 kV – montaŜ urządzeń
oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Ś wiat - etap II
na kwotę netto ……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………..)
p lus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki p odatkowej w wysokości …….... PLN
co łącznie stanowi kwotę brutto ………..…. PLN (słownie złoty ch: ……………………..).
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji p rzedmiotu Umowy
i Wy konawca nie moŜe Ŝądać p odwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia
Umowy nie moŜna było p rzewidzieć rozmiaru lub kosztów p rac.
5. W przyp adku p ominięcia p rzez Wy konawcę p rzy wy cenie jak iejko lwiek części zamówienia i
jej nie ujęcia w wy nagrodzeniu ry czałtowy m, Wy konawcy nie przy sługują względem

Zamawiającego Ŝadne roszczenia z p owyŜszego ty tułu, a w szczególności roszczenie o
dodatkowe wy nagrodzenie.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wy nikające wp rost z op isu p rzedmiotu zamówienia, jak równieŜ koszty w niej nieujęte, a bez
który ch nie moŜna wy konać zamówienia.
7. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie Wy konawcy za p rzedmiot umowy nastąp i w formie faktury za
wy konanie zadania na p odstawie końcowego p rotokołu obioru końcowego robót budowlanych
p odp isanego przez obie strony .
8. Wynagrodzenie płatne będzie p rzelewem na wskazany p rzez Wy konawcę rachunek bankowy w
ciągu 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu p rawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury jest p odp isanie „Protokołu odbioru końcowego robót budowlany ch”.
9. Datą zap łaty faktury będzie data obciąŜenia konta Zamawiającego.
§ 11
NiezaleŜnie od obowiązków wy mieniony ch w § 6, 7, 8 i 9 umowy Wy konawca p rzyjmuje na
siebie następ ujące obowiązki szczegółowe:
1)
wy konania robót zgodnie z przep isami BHP i pp oŜ.,
2)
w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części b ądź urządzeń w toku realizacji
- nap rawienie ich i dop rowadzenia do stanu p op rzedniego na własny koszt.
§ 12
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania za szkody wy nikłe z
niewykonania lub n ienaleŜytego wy konania umowy są kary umowne, które będą naliczane w
następujący ch wyp adkach i wysokościach określony ch w niniejszym p aragrafie.
2. Wy konawca zapłaci Zamawiającemu k ary umowne:
a)
za zwłokę w wy konaniu p rzedmiotu umowy określonego w
§1 w
wysokoś ci
0,5 % wynagrodz eni a um ownego za pr zedm iot um owy, z a kaŜdy dzi eń zwłoki ,
b)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzony ch p rzy odbiorze lub w okresie gwaran cji
i rękojmi w wy sokości 0,5 % wynagrodzenia umownego, za wykonany przedmiot
umowy , za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia up ły wu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w p rzedmiocie umowy w wy sokości 2% wy nagrodzenia
umownego za p rzedmiot umowy ,
d) za odstąpienie od umowy z p rzy czy n zaleŜny ch od Wy konawcy w wysokości 5%
wy nagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w p rzep rowadzeniu odbioru określonego w § 13 umowy p rzedmiotu umowy w
wysokości 0,1% wy nagrodzenia umownego za p rzedmiot odbioru, za kaŜdy dzień zwłoki licząc
od dnia następnego po terminie, w który m odbiór powinien by ć p rzep rowadzony,
b) z tytułu odstąp ienia od umowy z p rzy czy n zawiniony ch p rzez Zamawiającego, w wysokości 5
% wynagrodzenia umownego, z zastrzeŜeniem art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień p ublicznych,
c) Strony zastrzegają sobie p rawo do odszkodowania uzup ełniającego, jeŜeli wy sokość
zastrzeŜony ch kar umowny ch nie p okry wa wy sokości rzeczy wiście p oniesionej szkody .
4. Nie zastosowanie się Wy konawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczony m terminie
ujawniony ch w p rzedmiocie umowy wad, sp owoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na
koszt i odp owiedzialność Wykonawcy .
§ 13
Strony ustalają następujący try b odbioru p rzedmiotu umowy :
a) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na p iśmie o swojej gotowości do
końcowego odb ioru przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od dn ia zakończenia robót,

b) Zamawiający wyznaczy i zawiadomi o terminie odbioru p rzedmiotu umowy w ciągu 10 dn i od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o ty m Wy konawcę,
c) JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady , to Zamawiającemu p rzy sługują
następujące up rawnienia:
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to:
• jeŜeli nie un iemoŜliwiają one uŜy tkowania przedmiotu odbioru zgodnie z p rzeznaczeniem
Zamawiający moŜe obniŜy ć odp owiednio wy nagrodzenie,
• jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜy tkowanie zgodnie z p rzeznaczeniem, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy lub Ŝądać wy konania p rzedmiotu odbioru p o raz drugi,
d) Strony p ostanawiają, Ŝe z czy nności odbioru będzie sp isany „Protokół odbioru końcowego
robót budowlany ch" zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy
wyznaczone
na
usunięcie
stwierdzony ch
p rzy
odbiorze
wad.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego lub insp ektora nadzoru o
usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowany ch up rzednio
robót, jako wadliwy ch.
f) Zamawiający zastrzega sobie p rawo do wy znaczenia po up ływie okresu rękojmi terminu na
p rotokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawniony ch w okresie ręko jmi oraz p o up ły wie
ustalonego w umowie terminu gwarancji moŜe wy znaczy ć p ogwarancy jny odbiór ostateczny
mający na celu ustalenie stanu wykony wany ch robót i usunięcie wad u jawniony ch w okresie
gwarancji.
g) Zamawiający moŜe p odjąć d ecy zję o p rzerwaniu czy nności odbioru robót, jeŜeli w czasie tych
czy nności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie p rzedmiotu umowy
zgodnie z p rzeznaczeniem - aŜ do czasu usunięcia ty ch wad.
§ 14
1. Wy konawca jest odp owiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizy czne p rzedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czy nności odbioru oraz za wady p owstałe p o odbiorze, lecz z
p rzyczy n tkwiący ch w p rzedmiocie u mowy w chwili odbioru.
2. W razie stwierdzenia w toku czy nności odbioru lub w okresie rękojmi wad n ie nad ających
się do usunięcia, Zamawiający moŜe:
a) jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜy tkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
p rzeznaczeniem - obniŜy ć wy nagrodzenie za ten p rzedmiot odpowiednio do utraconej wartości
uŜy tkowej, technicznej i estety cznej,
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie p rzedmiotu umowy zgodnie z jego p rzeznaczeniem:
1) odstąp ić od umowy ,
2) Ŝądać wy konania p rzedmiotu umowy p o raz drugi zachowując prawo domagania się od
Wy konawcy nap rawienia szkody wy nikłej z op óźnienia, niezaleŜnie od p rawa dochodzenia kar
umowny ch, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy .
3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadający ch się do usunięcia Zamawiający
moŜe Ŝądać usunięcia wad wy znaczając Wy konawcy odp owiedni termin, uwzględniając jego
moŜliwości techniczno-organizacyjne.
§ 15
1. Wy konawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości p rzedmiotu umowy w
zakresie wy konany ch robót, z wy jątkiem zainstalowany ch źródeł światła, na które to
Wy konawca udziela 2 letniej gwarancji.
2. Wy konawca zobowiązuje się p rzenieść na Zamawiającego wszelkie up rawnienia z tytułu
gwaran cji udzielonej p rzez dostawców urządzeń, wy dając w ty m celu Zamawiającemu właściwe

dokumenty gwarancy jne, najp óźniej w chwili p odp isy wania p rotokołu końcowego odbioru
p rzedmiotu umowy.
3. Dokumenty zgromadzone w toku wy konywania p rac i p rzekazane Zamawiającemu stanowić
będą p odstawę do dochodzenia roszczeń z ty tułu gwarancji.
4. Wy konanie zobowiązań z ty tułu gwarancji i rękojmi naleŜy do p rzedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwaran cy jny w rozumieniu p rzep isów kodeksu
cy wilnego.
§ 16
W sprawach nieuregulowany ch niniejszą umową mają zastosowanie p rzep isy :
a) ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cy wilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 80)
b) ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2019 r. p oz. 51)

c) ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energety czne ( Dz. U. z 2018 r. p oz. 755 z póź. zm.).
§ 17
Wszy stkie zmiany p ostanowień zawartej umowy wy magają z gody obu stron i zachowania formy
p isemnej (aneks) p od ry gorem niewaŜności.
§ 18
Właściwy m dla rozp oznania sp orów wy nikły ch na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
1. Wszelkie zmiany umowy wy magają formy p isemnej pod ry gorem niewaŜności.
2. Umowę niniejszą sp orządzono w czterech jednobrzmiący ch egzemp larzach: trzy egzemp larze
dla Zamawiającego oraz jeden egzemp larz dla Wy konawcy .
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WYKONAWCA

