
ZAIACZNIK NR 5 do SIWZ
DrR.430.0s.tlt.2020

WZ6R UMOWY

W dniu 2020 r., w Lesznowoli pomiqdzy:
Lesznowolskim Przedsiqbiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq w Lesznowoli, przy ul.

Poprzecznej 50, NIP: L23L2OOO82, wpisanym do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez: Sqd

Rejonowy w dla m.st. W-wa - XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod Nr KRS

0000349630 o kapitale zakladowym w wysoko6ci94592 000 zlotych, zwanym dalej,,Zamawiajqcym",
reprezentowa nym przez:

Kazimierza Jablofiskiego - Prezesa Zarzqdu,

zwanym Zamawiajqcym

a

Zwanym Wykonawcq

Zostala zawarta , po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zam6wienia w trybie przetargu
nieograniczonego ( sprawa D1R.430.05.111.2020 ), zgodnie z Regulaminem zam6wiefi na dostawy,
ustugi i roboty budowlane w Lesznowolskim Przedsiqbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibq w
Lesznowoli, umowa o nastqpujqcej tre6ci:

Sr
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje siq do pelnienia
uslug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami prowadzonymi w ramach zadania
,,RozBllDowA I PR4EBUDOWA oczYSzCALNt SclEKoW w MtEtscowofict aAMIEN\E pRzy ttltcy
ARAKOWEI 4 gm, LESZNOWOLA'.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikajqcego z umowy zobowiqzany jest objqd nadzorem
inwestorskim roboty rozbi6rkowe, budowla no - monta2owe, rozruchowe.

3. Roboty o kt6rych mowa w ust. 2 bqdq realizowane na podstawie dokumentacji projektowej.

Sz
1. Wykonawca zobowiqzuje siq petnii nadz6r inwestorski, o kt6rym mowa w S 1 zgodnie z

obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, w szczeg6lnoSci poprzez:
1) zapewnienie obecno6ci na budowie codziennie od poniedzialku do piqtku , oraz

dostosowanie swojego czasu pracy do czasu pracy wykonawc6w, podwykonawc6w i
zamawiajqcego, w taki spos6b by nie nastqpowaly z jego winy op62nienia w realizacji
inwestycji,

2l weryfikacjq dokumentacji projektowej,
3) kontrolq zgodno6ciwykonanych rob6t budowlanych z projektem budowlanym,
4) kontrolq standard6w i jako5ci rob6t realizowanych w oparciu o projekt, w szczeg6lnoSci

zapobieganie zastosowaniu wyrob6w i urzqdzeri wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, zatwierdzenie zgodno6ci z normami, przepisami i specyfikacjq
technicznq,

5) kontrolq realizacji wytycznych Zamawiajqcego,
6) kontrolq realizacji um6w zawartych przezZamawiajqcego z Wykonawcq objqtych nadzorem,
7l koordynacjq wszystkich rob6t przewidywanych do realizacjiw ramach realizowanego zadania

objqtego nadzorem,
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8) organizowanie w porozumieniu z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych,
prowadzenie tych naradach oraz przygotowywanie protokol6w z narad,

9) niezwloczne przybycie na teren rob6t, na ka2de uzasadnione wezwanie Zamawiajqcego lub
Wykonawcy rob6t objqtych nadzorem w przypadku rob6t nieprzewidzianych,

10) udzielenie na 2qdanie Zamawiajqcego informacji o stanie realizacji rob6t w terminie
wska za nym przez Zamawiajqcego,

11) udzial w odbiorach czq6ciowych i kofcowym rob6t,
12) zatwierdzanie lub opiniowanie do realizacji faktur czq6ciowych i koricowych zgodnie ze

stanem faktycznym i warunkami umowy zawartej pomiqdzy inwestorem, a Wykonawcq
rob6t,

13) kontrolowanie terminowoSci wykonywanych rob6t i zgodno6ci procesu budowlanego z

obowiqzujqcym ha rmonogra mem budowy,
14) opiniowanie, a nastqpnie przedkladanie na pi5mie do akceptacji Zamawiajqcego wszelkich

zmian w realizacji rob6t, w szczeg6lno5ci dotyczqcych:
- pominiqcia danej roboty,

- wykonania rob6t dodatkowych,
- wykonanie rob6t zamiennych,

- koniecznoSci zmiany kolejno6ci rob6t,
- koniecznoSci zmiany terminu wykonania rob6t,
- koniecznoSci przeprowadzenia niezbqdnych ekspertyz i badan technicznych.

2. Wykonawca zobowiqzuje siq do wykonywania powierzonych czynno6ci z najwy2szq staranno6ciq
wymaganE dla tego rodzaju dzialalno6ci.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi za wyrzqdzone szkody bqdqce nastepstwem niewykonania
lub nienale2ytego wykonania czynno6ci objqtych niniejszq umowE.

4. Wykonawca zobowiqzany jest dokonywa6 oceny zasadnoSci dokonywania prac zamiennych i rob6t
dodatkowych pod kqtem dokonywania wydatk6w w spos6b celowy ioszczqdny, z zachowaniem
zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naktad6w,
b) optymalnego doboru metod iSrodk6w slu2qcych osiqgniqciu zalo2onych cel6w.

5. Funkcjq ln2yniera Kontraktu pelnii bqdzie .., kt6ry gwarantuje obecno66 na
placu budowy 5 razy w tygodniu przynajmniej jednego z inspektor6w wchodzqcych w sklad zespolu.
6. Zgodnie ze zlo2onqofertq w realizacji zam6wienia bqdq uczestniczyi osoby :

1) posiadajqcy uprawnienia
budowlane w specjalno6ci konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze6,
2l posiadajqcy uprawnienia
budowlane w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzefi cieplnych,
we ntylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i ka na lizacyjnych bez ogra nicze 6,

3) posiadajqcy uprawnienia
budowlane w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzqdzei elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ogranicze6.
7. W przypadku realizacji ustugiobjqtej niniejszq umowE przez podwykonawc6w:

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajqcego za dzialania, zaniechania, uchybienia i

zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu, jakby to byly jego wlasne dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kt6rego zasoby Wykonawca
powolywal siq w celu wykazania spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu, Wykonawca
jest zobowiqzany do wykazania, i2 proponowany inny podwykonawca spelnia te warunki w
stopniu r6wnym lub wy2szym od wymaganych w trakcie postepowania o udzielenie
zam6wienia.
Wykonawca jest zobowiqzany zawrze( z nimi stosowne umowy
rygorem niewaznoSci, oraz przedlo2yi jq zamawiajqcemu.
Umowa taka musi zawierai co najmniej:

w formie pisemnej, pod
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1) zakres rob6t zleconych podwykonawcy,
2) termin wykonania powierzonego zakresu rob6t,
3) kwotq wynagrodzenia za roboty (wskazana kwota nie mo2e byi wy2sza ni2 warto5d

oferty Wykonawcyl, oraz termin pfatno3ci tego wynagrodzenia, kt6ry nie mo2e byd

dlu2szy ni2 30 dni od dnia dorqczenia Wykonawcy faktury potwierdzajqcej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

4) informacjq o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.
- Je6li Wykonawca zawarl umowe z podwykonawcq bez zgody Zamawiajqcego, Zamawiajqcy

mo2e odstqpid od umowy z Wykonawcq.
- Wykonawca o5wiadcza, 2e bqdzie dokonywal terminowo platno6ci na rzecz podwykonawc6w

nie nara2ajqc Zamawiajqcego na negatywne konsekwencje z tytulu solidarnej
odpowiedzialno6ci za wynagrodzenie podwykonawc6w. Wykonawca przyjmuje na siebie

nastqpujqce obowiqzki zwiqzane z platno6ciami dla podwykonawc6w:

1) Wykonawca zobowiqzuje siq w terminie 5 dni, przed uplywem terminu zaplaty na jego
rzecz wynagrodzenia, dorqczy6 Zamawiajqcemu kopie wszystkich otrzymanych przez
Wykonawcq faktur wystawionych przez podwykonawc6w, z kt6rymi Wykonawca zawarl
umowy o podwykonawstwo, w ramach realizacji rozliczanej czq6ci przedmiotu umowy,
wraz z pisemnym o5wiadczeniem podwykonawc6w, 2e Wykonawca ui6cil na ich rzecz
wszystkie wymagalne nale2no6ci z tytutu realizacji niniejszej Umowy, podpisane przez
osoby reprezentujqce podwykonawc6w.

2l W przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowiqzari Wykonawcy wobec
podwyko nawc6w Wyko nawca zo bowiqza ny jest dosta r czy ( Zamawiajqce m u :

a) Cesjq wierzytelno6ci Wykonawcy na ruecz podwykonawcy/6w za roboty
zafakturowane, a niezaplacone przez Wykonawce;

b) PotwierdzonE prze,z podwykonawcq kserokopiq faktury wystawione j przez
podwykonawcq na rzecz Wykonawcy.

Sg

Nadz6r inwestorski bqdzie pelniony od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia zgloszenia do
nadzoru budowlanego zakofczenia rob6t przez Wykonawcq rob6t budowlanych objqtych nadzorem
inwestorskim.

Sa
Strony ustalajq, 2e w zwiqzku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego ln2ynier Kontraktu/lnspektor
Nadzoru:
1) Zobowiqzany jest do posiadania i utrzymania pruez caly okres realizacji niniejszego kontraktu

ubezpieczenie Odpowiedzialno6ci Cywilnej (OC). Zakres ubezpieczenia OC obejmie
odpowiedzialno6i cywilnq za szkody osobowe i rzeczowe wyrzqdzone w zwiqzku z

wykonywaniem obowiqzk6w objqtych niniejszq umowE. Przed podpisaniem umowy Wykonawca
przedto2y Zamawiajqcemu polisq lub inny dokument potwierdzajqcy zawarcie umowy
ubezpieczenia wraz z dowodami oplacenia skladek.

2) Uprawniony jest do 2qdania wstrzymania rob6t w razie stwierdzenia mo2liwo5ci powstania
rzeczywistego zagro2enia lub wykonywania tych rob6t niezgodnie z projektem. Ww 2qdanie
powinno zostad potwierdzone wpisem dokonanym przez lnspektora do dziennika budowy.

3) Nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajqcego decyzji niosqcych
skutki finansowe powodujqce zwiqkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z

wyjqtkiem sytuacji zagra2ajqcych 2yciu lub zdrowiu os6b lub gro2qcych powstaniem straty w
mieniu o znacznych rozmiarach.

q3



$s
1. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do przekazywania Wykonawcy zgodnie z tre6ciq jego zapytar{

wszelkich posiadanych informacji i dokumentacjizwiqzanych z rozbudowq i przebudowq, o kt6rej
mowa w S 1.

2. ZamawiajEcy w szczeg6lno6ci udostqpni Wykonawcy:
1) jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej (wykonawczej),
2l stosowne zezwolenie wymagane przepisami Prawa budowlanego na realizacjq
rob6t,
3) umowq z Wykonawcq rob6t.

3. Przekazanie wymienionych w ust 2 dokument6w odbqdzie siq niezwlocznie po podpisaniu
umowy, na podstawie protokolu przekazania.

$s
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia okre5lonego w 5 1 umowy przysluguje

wynagrodzenie ryczaltowe :

Netto.......... ...................... PLN

Plus podatek VAT ....% 1j....................P1N

Brutto.......... ........................P1N
2. Wynagrodzenie o kt6rym mowa w ust L zostalo okre5lone na podstawie oferty wykonawcy z dnia

i dotyczy nadzoru nad robotami prowadzonymi pn. ,,ROZBIJDOWA I PRZEBUDOWA
oczYszczALNtsctEKow w MtEJscowosclzAMtENtE pRZy uLtcy ARAK7MEJ 4 gm. LESZNOWOLA" i

pozostaje niezmienne przez caly okres obowiqzywania umowy.

3. Zamawiajqcy dopuszcza fakturowanie czq6ciowe. Warto56 faktury bqdzie wynikata z procentowego
zaawansowania prac budowlanych nadzorowanej inwestycji. Suma faktur czq6ciowych nie mo2e
przekroczyi 70% warto!;ci zam6wienia , a faktura kofcowa wynoszEca 30% zostanie wystawiona
po podpisaniu protokolu kofcowego rob6t budowlanych.

4. Wynagrodzenie platne bqdzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni liczqc od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z
podpisanym przez Zamawiajqcego protokolem odbioru czqSciowego rob6t budowlanych, pod
warunkiem rozliczenia siq Wykonawcy z podwykonawcami z tytutu wykonywanej umowy.

5. Za dziefi zaplaty uznaje siq dzier{ obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

Sz
1. Ustala siq kary umowne w nastepujEcych przypadkach iwysokoSciach:

1) w razie nienale2ytego wykonania umowy, w szczeg6lno6ci naruszenia zapis6w 5 2 umowy
Wykonawca zaptaciZamawiajqcemu karq umowna w wysoko5ci 1000 zlzakailde naruszenie.

2) w przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn , za kt6re ponosi
odpowiedzialno56 Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownA w
wysoko5ci 20 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w 5 6 ust. 1.

2. Wykonawca wyra2a zgodq na potrqcenie kar umownych z przedto2onych do zaplaty faktur.
3. Zamawiajqcy mo2e dochodziC na zasadach og6lnych odszkodowania przewy2szajqcego wysoko56

kar umownych.
4.Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku wykonania czynnoSci niewykonanych

lub usuniqcia wad czynnoSci wykonanych wadliwie.

s8
1. ZamawiajEcemu przysluguje prawo do odstqpienia od Umowy w szczeg6lnoSci w nastqpujqcych
przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnych okoliczno5ci powodujqcych, 2e wykonanie umowy nie le2y w
interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umowy;
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2) gdy Wykonawca nie dotrzymuje warunk6w Umowy,
3) gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czq3ci lub calo5ci umowy osobom trzecim

bez zgody Zamawiajqcego,
4) gdy Wykonawca nie przedtu2y na czas realizacji Umowy aktualnej polisy

ubezpieczeniowej,
5) gdy Zamawiajqcy co najmniej 3 - krotnie nalo2yl na Wykonawcq kary umowne, o kt6rych

mowawSTustl.
W przypadkach okre3lonych powy2ej Zamawiajqcy mo2e odstqpii od umowy w terminie 30 dni od
powziqcia wiadomo6ci o powy2szych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca mo2e
jedynie 2qdai wynagrodzenia nale2nego mu za wykonanq czq56 umowy.

2.Zamawiajecemu przystuguje prawo do rozwiqzania Umowy bez wypowiedzenia w
nastqpujqcych przypad kach :

1) gdy Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji,
2) gdy Wykonawca realizuje umowq niezgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia, w spos6b

sprzeczny z umowA, albo z nienale2ytq staranno6ciq, pomimo pisemnych, co najmniej
dwukrotnych upomnie6 ze strony Zamawiajqcego,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przez okres 5 kolejnych dni kalendarzowych
byl nieobecny na budowie.

3. W ka2dym przypadku rozwiqzania Umowy, Wykonawca zobowiqzany jest do niezwlocznego

zwrotu dokument6w pobranych od Zamawiajqcego, nie p62niej ni2 w terminie 3 dni od
powiadomienia o odstqpieniu od Umowy lub zlo2eniu o6wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

se
1. Osobq wyznaczonE ze strony Zamawiajqcego do wsp6ldzialania z WykonawcA w ramach realizacji

umowy bqdzie:
2. Osobq wyznaczonQ ze strony Wykonawcy do wsp6tdzialania zZamawiajqcym wramach realizacji

umowy bqdzie
3. Zmiana os6b, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 odbywa siq poprzez pisemne poinformowanie drugiej

strony i nie wymaga sporzqdzenia aneksu do umowy.
4. Osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2 sq uprawnione do dokonywania czynnoSci odbioru czqSci lub

catoSci Przedmiotu Umowy; nie sq jednak upowa2nione do wprowadzania zmian do umowy.
5. Jako formq roboczej zdalnej komunikacji strony dopuszczajq e-mail, faks, telefon.

s10
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo
budowlane, Kodeksu cywilnego oraz innych wlaSciwych akt6w normatywnych.

$11
Zmiany treSci Umowy mogA byi dokonywane wylqcznie w formie aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewa2no6ci.

912
1. Ewentualne spory mogEce powstai w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bqdq na

drodze polubownej, d w przypadku braku porozumienia przez sqd powszechny wla6ciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

2. Umowq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca

u
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Zamawiajqcy
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