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                                         UMOWA nr ………/2018 

 

zawarta dnia  …...2018 roku pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą z siedzibą przy ul. Rynek 

1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP: 5090066613, reprezentowaną przez  

Marka Szymczyka – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Ewy Sikorskiej – Skarbnika Gminy                                                

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a   

…………………………………………… prowadzącym działalność pod nazwą firmy 

……………………………………………z siedzibą  …………………………  

zwanym  w treści umowy „Wykonawcą” 

 

 w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego 

znak: ROSiGK.7021.15.2018 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się wykonania robót pn.: Rozbiórka 

budynku przedszkola w Solcu nad Wisłą”  

2. Budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 3099/1 

Solcu nad Wisłą. 

3. W zakres robót wchodzi: 

 1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac rozbiórkowych 

 2) Demontaż instalacji i odzysk materiałów metalowych. 

 3) Demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest. 

 4) Rozbiórka konstrukcji budynku. 

 5)   Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 6)  Uporządkowanie i wyrównani terenu po rozbiórce. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy znajduje się w  dokumentacji technicznej 

rozbiórki, SST i przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia dróg, oraz placu po których 

będzie odbywał się transport materiałów z rozbiórki i sprzętu w celu realizacji przedmiotu 

umowy i jest zobowiązany do ich przywrócenia do stanu pierwotnego na swój koszt. 

6.  Roboty wykonane będą zgodnie z dokumentacją techniczną, zapisami zapytania 

ofertowego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

7. Strony zobowiązują się poinformować wzajemnie o zmianach formy organizacyjno-

prawnej oraz wskazać podmiot przejmujący ich prawa i obowiązki. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia 

niniejszej umowy do dnia 15.06.2018r. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania w przypadku: 

1) Zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy np. konieczność 

wykonania dodatkowych prac niezbędnych do wykonania podstawowego zakresu robót.  

2) Z powodu tzw. siły wyższej 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 
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§ 3.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Wykonanie robót  zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. 

2. Wykonanie robót w ustalonym terminie. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody 

wyrządzone w  związku z prowadzonymi robotami. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na własny koszt teren robót przed 

dostępem osób  nieupoważnionych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. 

5. Wykonawca stwierdza, że był na miejscu robót i zapoznał się z miejscowymi 

warunkami, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nie naruszenia praw osób trzecich, 

2) ochrony tych osób przed uciążliwościami wynikającymi z prowadzenia robót, 

3) utrzymania na terenie porządku , a w szczególności usuwania na własny koszt 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, 

4) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp. 

5) Wywozu i utylizacji powstałych odpadów z wyjątkiem wyrobów azbestowych i 

odzyskanych elementów metalowych które stanowią własność Zamawiającego.  

7. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe z jego winy lub winy 

podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia i jest zobowiązany do ich naprawy.     

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii wszystkich umów 

zawartych z podwykonawcami. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy. 

11. W przypadku odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca 

ma obowiązek podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo uzasadnić, że 

nie narusza to prawa ani też warunków umowy. 

12. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę zobowiązań pieniężnych 

w stosunku do podwykonawców zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy. Zatrzymana 

kwota będzie stanowić zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy.  

13. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i wyrównać teren. 

W przypadku braku odpowiedniej ilości gruntu Wykonawca pozyska i dowiezie grunt na 

własny koszt.  

14. Z chwilą przejęcia terenu rozbiórki Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem 

odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). 

15. Materiały z rozbiórki, nadające się do powtórnego wykorzystania np. elementy 

metalowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje te materiały 

oraz złoży na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 
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§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, strony ustalają  

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w łącznej wysokości ..........................zł (słownie:  

.............................. zł …/100), zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie zawiera koszty: wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza, odzysku materiałów, 

wywozu i utylizacji materiałów. Wykonawca ponosi również wszystkie koszty 

związane z wykorzystywaną w okresie prowadzonych prac energią elektryczną i wodą. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po 

dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

4.  Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

jest prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót .   

5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia 

przelewu w banku Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

7. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługują odsetki w ustawowej wysokości. 

8. Fakturę należy wystawiać uwzględniając następujące dane płatnika: Gmina Solec nad 

Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP: 509 00 66 613. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego 

kar z należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1. 

 

§ 5. 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy , gdy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru robót, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiającemu: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni, 

2) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym.  

4) w przypadku gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych 

w § 3 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy. Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  
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1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu 

na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. Wykonawca niezwłocznie, a 

najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu zamawiającego urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru prac wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, pokrycia udokumentowanych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. 

 6. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

dłuższego niż 15 dni oraz w przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad  

w terminie określonym przez Zamawiającego lub odmówi usunięcia wad powstałych z 

przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 

§ 6.  

Strony ustalają , że: 

1. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych za: 

a) przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5%  

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień opóźnienia      

b) przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1 za każdy dzień 

opóźnienia. 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1. 

d) przekroczenie terminu przekazania uporządkowanego terenu w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 

2. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości poniesionej szkody za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 7. 
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru na piśmie. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę. 

3. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

5. Zamawiający wyznacza termin na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

§ 8 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób 

trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia23.04.1964r. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane.  

§ 9 
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Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwóch dla 

każdej ze stron. 
Załączniki stanowiąca integralną część umowy: 

1. Oferta wykonawcy, 

2. Zapytanie ofertowe 

3. Dokumentacja techniczna. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY  :                                                WYKONAWCA :    


