UMOWA
Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl - Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl reprezentowanym przez :
- Dyrektora
– Gretę Ostrowską
- Gł. Księgowego - Roberta Winiarskiego
zwanego dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………
reprezentowaną przez;
………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
o następującej treści:
zwanymi dalej również „Stronami”

w wyniku przeprowadzonego „ogłoszenia o zamówieniu” zgodnie z regulaminem POSIR,
dotyczącym zamówień poniżej 30000 euro (zamówienie do którego nie stosuje się przepisów
ustawy Pzp – art. 4 ust 8), została zawarta umowa o następującej treści:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.

2.

1.

2.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie p.n. Dostawa i montaż
części zamiennych dla potrzeb remontu 8 sztuk armat do naśnieżania stoku
narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu”, zwanego w dalszej części umowy „robotą”
Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie Zamawiającego.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa zakres remontu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca robót jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po remoncie materiały zostały
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co oznacza
że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), chyba że Zamawiający wykorzysta je we
własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób
gospodarowania tymi odpadami.
Materiały pochodzące z demontażu nadające się do ponownego wmontowania Wykonawca
przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub podda utylizacji. Decyzje, co do
zagospodarowania materiałów będą podejmowane na bieżąco podczas realizacji robót, przez
przedstawiciela Zamawiającego.
W okresie trwania gwarancji dokonywanie przez Wykonawcę przeglądów wszystkich wbudowanych
elementów i urządzeń bezpłatnie oraz ewentualna ich naprawa lub regulacja.
Wszelkie odstępstwa Wykonawcy w zakresie stosowania materiałów i urządzeń oraz technologii
wykonania, muszą być udokumentowane parametrami techniczno – wytrzymałościowymi,
szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności itp. Niniejsze
dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych rozwiązań w
stosunku do obowiązujących norm i przepisów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny
równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania
z opinii ekspertów. Ewentualną zgodę na rozwiązania zamienne wyraża zamawiający na piśmie.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalają następujące terminy:
1) rozpoczęcia robót: do 10 dni od podpisania umowy;
2) wykonania przedmiotu umowy do 31.01.2020r
Termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie
z § 8, co zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie
ryczałtowej.
Wysokość wynagrodzenia umowy wynosi: netto: ……………zł, brutto: …………..zł (słownie:
………………………………………………………..) – w tym podatek VAT.
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne
do jego wykonania, łącznie z kosztami transportu, przyjazdu do miejsca postoju armat, ewentualnego
zakwaterowania pracowników Wykonawcy i innymi
4. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto
określone w ust. 2.
5. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że należy wykonać dodatkowe prace, to
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności
wykonania tych robót. Roboty te zostaną rozliczone na podstawie cen uzgodnionych przez strony
umowy. Wykonanie robót będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie
pisemnej.
6. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie, po zakończeniu robót, sporządzeniu przez
strony końcowego protokołu odbioru robót i wystawieniu faktury.
Wystawienie faktury przez Wykonawcę nastąpi w styczniu 2020r, nie później niż 7 dni od daty
sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót.
7. Termin płatności faktur wynosi do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
8. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze..
§4
MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU
1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania
robót ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.
2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia
zdemontowanych lub odzyskanych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji,
wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź
zagospodarowania itp.).
3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:
1) usunięcia poza teren robót materiałów o których mowa w ust. 1, które nie nadają się do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania;
2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec
wtórny;
3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu odbioru
surowców wtórnych;
4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tym mieniem
przez Przedstawiciela Zamawiającego.
4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 5
o terminie i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu
surowców wtórnych co najmniej 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy przedstawicielem będzie Pan………………………………
2. Wykonawca upoważnia osobę wymienione w ust. 1. do dokonania odbioru końcowego robót wraz
z rozliczeniem robót, oraz czynności wynikających z § 4.
3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Marcin Trybała
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1
nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany.
5. Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioru końcowego robót wraz
z rozliczeniem robót, oraz czynności wynikających z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany,
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy przedmiotu umowy – 8 sztuk armat do naśnieżania
2) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów;
3) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy,
4) stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad dokonywanymi
czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny oraz odbioru
stosownych dokumentów z tytułu dokonanej sprzedaży.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i zakresem remontu stanowiącym załącznik nr 1
2) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań,
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3) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów dotyczących wbudowywanych części
zamiennych
3. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom
wyrobów dopuszczonych stosowania w remontach armat do naśnieżania stoku narciarskiego. Na każde
żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą
lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca
przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest obowiązany informować przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich problemach lub
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym
poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.
§7
Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.
§8
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie przez zamawiającego czynności odbioru (7 dni)
zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemnej. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na terenie stoku narciarskiego w
Przemyślu. Razem z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże:
1) deklarację własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Normą lub Aprobatą
Techniczną dla wbudowanych materiałów;
2) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń oraz protokoły z rozruchu i pracy armat;
2. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia
dokumentacji określonej w ust. 1 oraz przystąpi do odbioru końcowego
Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić
odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z zakresem remontu (załącznik nr 1) i
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie
będzie się nadawał do użytkowania.
4. Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich wad przedmiotu umowy ujawnionych
w trakcie odbioru.
§9
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty udziela gwarancji jakości na okres
12m-cy, liczony od dnia następnego od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy,
oraz rękojmi za wady robót na okres równy okresowi gwarancji.
2. Po stwierdzeniu w okresie gwarancji i rękojmi wady Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej
usunięcia:
1) w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, użytkowników albo grożącym spowodowaniem
znaczących strat – niezwłocznie lecz nie później niż 24 godziny od zgłoszenia;
2) w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia o wadzie.
3. na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad,
4. Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole.
5. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji
i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i
gwarancji.
7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych
w określonym przez Zamawiającego terminie.
8. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości.
9. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich
usunięcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi
poprzez wystawienie noty lub faktury obciążającej Wykonawcę.
10. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej.
11. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji i rękojmi nastąpi przegląd ostateczny, mający
na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi a z tej czynności spisany
będzie protokół.
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12. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają
uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców części i urządzeń, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robót.
§10
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień opóźnienia;
2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę;
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto – z wyłączeniem przyczyny jak w §11 ust. 1
pkt 4.
2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia.
Ograniczenie nie dotyczy kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt. 2.
3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej.
4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony mają prawo
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
składając właściwe oświadczenie.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 20 dni od powzięcia wiadomości o
niżej wymienionych okolicznościach:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu robót;
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie;
3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 15 % wynagrodzenia;
4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
§ 12
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2
ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących
przyczyn:
1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót
z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;
§ 13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na
piśmie.
2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o
którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Integralną część umowy stanowi: zakres remontu (załącznik nr 1)
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.
§ 15
1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy.
§ 16
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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