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   Załącznik nr 3 do SIWZ  

Wzór UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

NR IUE .…….2018  
 zawarta w dniu .................2018 r. w  Czarnej, pomiędzy:  GMINĄ Czarna z siedzibą w Czarnej przy ul. Dworcowej 6   
NIP: 872-222-04-88, REGON: 851661079 
zwaną  dalej INWESTOREM lub Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy  –  Józefa Chudego   
           a 
  ........................................................................................................................................................ zarejestrowaną  
........................................................................................................................ 
  NIP: ...........................,   REGON: ...................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ.  
 
Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Wójta Gminy Czarna nr 15/2012 z dnia 28-05-2012r w 
sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 Euro - oraz następstwem wyboru 
przez Organizatora przetargu - Zamawiającego, najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu organizowanego na zasadach określonych 
w Kodeksie Cywilnym i w w-w Zarządzeniu Wójta Gminy Czarna.  

 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:  
 
 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEPUBLICZNEJ   działka nr  3320/1 w km 0+000,00 - 0+300,00 w Starej Jastrząbce 

  

- zgodnie z ofertą z dnia 20-06-2018r. oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
2. Zamówienie obejmuje wykonanie:  
 . 
Wykonawca robót budowla 
nych winien uwzględnić wszystkie elementy ujęte w dokumentach :  
- Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i Zmiana treści SIWZ ( jeżeli takie fakty wystąpią ) 
zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarna.com.pl w dniu  12-06-2018  podczas przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w-w roboty budowlane  
3. Roboty budowlane w zakresie:  

……………………………………………………………………………………………………………….  
- Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców na warunkach i zasadach zgodnych z § 8.  
4. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uzyskał od INWESTORA wszystkie informacje, które mogłyby 
mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości Inwestycji, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto 
oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego 
Inwestycji bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez INWESTORA jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym 
nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.  

§ 2  
TERMIN WYKONANIA   

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót 
Wykonawcy.  

2. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na : 30.08.2018 r.  
3. Szczegółowy harmonogram wykonania robót, określający terminy wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych oraz 

wynagrodzenie przewidziane za poszczególne etapy tych robót, zwany dalej „harmonogramem rzeczowo-finansowym” 
zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zaakceptowania przez Inwestora.  

 
§ 3  

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. WYKONAWCA wykona roboty budowlane opisane w następujących dokumentach składających się na dokumentację techniczną:  
    - dokumentacja   projektowa, przedmiar robót,   wykonana przez  firmę: Biuro Projektowe ARCHIKOM z siedzibą:  39-200 
Dębica, ul. Parkowa 1.     

2. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 
art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w w-w projekcie budowlano-, wykonawczym i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.  
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Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do całościowej i 
kompletnej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do treści i zawartości w/w dokumentacji 
projektowej oraz uznaje ją za kompletną.  
4. W przypadku pojawienia się w trakcie realizacji inwestycji wątpliwości dotyczących treści przekazanej Dokumentacji Projektowej, 
WYKONAWCA ma prawo do uzyskania od Projektanta stosownych wyjaśnień, uzupełnień, poprawek. INWESTOR oświadcza, iż 
ma zawartą z Projektantem umowę o nadzór autorski realizacji Inwestycji oraz iż udziela WYKONAWCY stosowanego 
pełnomocnictwa do występowania do Projektanta w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie.  
5. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, 
w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, 
z możliwościami dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp., i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w 
przyszłości żadnych zastrzeżeń.  

§ 4  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do:  
1) Przejęcia terenu robót od Inwestora;  
2) Zabezpieczenia, wygrodzenia i oznakowania terenu robót;  
3) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;  

5) Zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji;  

 
6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),  
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami),  
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego 
w tym zakresie.  

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami;  

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną, technologią określoną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami 
zabezpieczenia i bezpieczeństwa oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;  

9) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie  
10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i 

poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  
11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  
12) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 

materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 
przedmiotu niniejszej Umowy;  

13) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych;  

15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

16) Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze i przekazanie ich Zamawiającemu 
po zakończeniu prac.  

17) Usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.  

18) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  


