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Zalqcznik Nr 5
Umowa nr ......................................(projekt)

zawarta w dniu ....................................... roku w Choszcznie pomi^dzy:

Gmin^ Choszczno,
ul, Wolnosci 24,
73-200 Choszczno
zwan^ dalej w tresci umowy "Zamawiaj^cym", w imieniu ktorej dziala:
Robert Adamczyk - Burmistrz Choszczna

przy kontrasygnacie Skarbnika Miejsldego - Agaty Bruzgo
zwanq w dalszej cz^sci umowy Zamawiajqcym
zjednej strony, a

wanym w dalszej cz^sci umowy Wykonawcq,

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowyjest wykonanie zadania pn.: ,,Kreatywni" budowanie
wspolnej tozsamosci lokalnej mieszkancow Gminy Choszczno poprzez budow?
ogolnodost^pnej, niekomercyjnej infi-astruktury rela-eacyjnej w Starym Klukomiu".
2. Zamowienie zwiqzane jest z realizacjq operacji w ramach poddzialania ,,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spolecznosc" z wyl^czeniem projektow grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania dziatalnosci gospodarczej obj^tego Programem Rozwoju Obszarow

Wiejskich na lata 2014 - 2020.
3. Zadanie b^dzie realizowane w miejscowosci Stary Klukom, Gmina Choszczno, powiat
choszczenski, dziaUca o m' ew. 94/5 obr^b Stary Klukom.
4. Szczegolowy zakres robot wyszczegolniony zostal w zalqczniku m' 4 do zapytania
ofertowego oraz w ofercie'Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z wymogami techniczaymi, normami, teclmologi^ oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajqcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
6. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze jest wlascicielem terenu, na ktorym zrealizowany zostanie
przedmiotniniejszej umowy.
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§2
Podwykonawcy
1. Wykonawca maze wykonac przedmiot zamowienia przy udziale Podwykonawcow,
zawieraj^c z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca jest zobowi^zany przedstawic Zamawiajqcemu projekt umowy oraz
projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem 34 roboty budowlane.
Niezgloszenie przez Zamawiajqcego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
umowy lub projektu zmian umowy, zastrzezen w formie pisemaej, uwaza si? za
akceptacj? projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest zobowi^zany przedstawic Zamawiajqcemu poswiadczonq za
zgodnosc z oryginalem kopi? umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dniajej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajqcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi sprzeciwu
w formie pisemnej, uwaza si^, ze wyrazil zgod? na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawc^ musi zawierac w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cz^sciq dokumentacji dotyczqcq

wykonania robot obj^tych umow^;
2) kwot? wynagrodzenia - kwota ta nie powinna bye wyzsza niz wartosc tego zakresu
robot wynikaj^ca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie tego samego rodzaju
(kosztorysowe), co wynagrodzenie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot obj^tych umowq;
4) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze bye dluzszy niz 30 dai od
dnia dor^czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub uslugi; w przypadku
podzlecenia przez Wykonawc^ prac obejmuj^cych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawc? za wykonane
prace Podwykonawcy powinien bye ustalony w taki sposob, aby przypadal
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajqcego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawc^ lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawierac postanowien:

1) uzalezniaj^cych uzyskanie przez Podwykonawc^ lub dalszego Podwykonawc?
zaplaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajqcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?
wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) dopuszczaj^cych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawc? lub dalszego
Podwykonawc^ w formie potr^cenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia
przysluguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych
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zobowiqzaay jest przedstawic Zamawiajqcemu, kopie zawartych umow
o podwykonawstwo poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, ktorych przedmiotem sq
dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylqczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wylqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50.000 zt. Jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym, jest dluzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 4, Zamawiaj^cy poinformuje o tym
Wykonawc? i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wyst^pienia o zaplat? kary umownej .
7. Wykonawca zobowiqzany jest na z^danie Zamawiaj^cego udzielic mu wszelkich
informacji dotycz^cych Podwykonawcow.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
9. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiaj^cemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiaj^cego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpocz^cia prac, zas sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami post?powanie Wykonawcy poczytywane b^dzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalaj q nast?puj ^ce terminy realizacj i przedmiotu umowy:
1) Termin przekazania placu budowy - w ci^gu 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) Termin wykonania przedmiotu zamowienia najpozniej do dnia 10.05. 2019 r.
2. Strony zgodnie postanawiaj^, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu

niniejszej umowyjest mozliwa w nast^puj^cych przypadkach:
1) Wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezqcych po
stronie Zamawiajqcego;
2) Dzialania sily wyzszej, za ktor^ uwaza si? zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wyst?pujqce po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych Strony nie
byly w stanie przewidziec w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutld
uniemozliwiaj^ wykonanie niniejszej umowy zgodnie zjej tresci^.;
3. W przypadku wyst^pienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2, Strony uzgadniaj^
nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.
4. Za obopoln^ zgod^ stron dopuszcza si$ skrocenie czasu realizacji zadania.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony okreslaj^ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie
.(slownie:
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§5

Warunki platnosci
Platnosci b?d^ dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawc^ rachunek
bankowy m- ......................................................... w terminie do 30 dni od

dnia otrzymania przez Zamawiajqcego faktury wraz z protokolem odbioru robot
podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczyc odsetki ustawowe
za opozmeme.

Ustala si?, ze dat^ dokonania platnosci jest data obci^zenia konta bankowego
Zamawiajqcego.

§6
Obowiqzki Stron
1. Do obowiqzkow Zamawiaj^cego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolame przekazanie Wykonawcy placu budowy,
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) Odbior przedmiotu niniejszej umowy nastqpi zgodnie z jej postanowieniami
zawartymi w § 7;
3) Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.
2. Do obowi^zkow Wykonawcy nalezy:
1) Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zalqczonq dokumentacj^,
obowiqzuj^cymi przepisami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ze wskazowkami Zamawiajqcego oraz zasadami wiedzy teclmicznej i sztuk^

budowlan^;
2) Prowadzenie wszystldch rodzajow robot przez osoby uprawnione zgodnie ze
sztukq budowlanq, wiedz^ techniczn^ oraz obowiqzujqcymi przepisami prawnymi;
3) Prowadzenie robot budowlanych przy uzyciu materialow wlasnych
odpowiadajqcychjakosciowo okreslonym przez Zamawiajqcego;
4) Uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym przede
wszystldm zgodne z ustaw^ z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (teks
jedn. Dz. U, z 2019 poz. 266 z poz. zm.) oraz spetoiac wymagania okreslone w

dokumentacji;
5) Stosowac materialy posiadajqce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
udokumentowane odpowiednimi dokumentami (certyfikat zgodnosci z PN, aprobata
techniczna, deldaracje zgodaosci);
6) Wszystkie roboty powinny bye odpowiednio zabezpieczone, ogrodzone
i oznakowane zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami ppoz. i BHP
7) Wykonanie i terminowe przekazaaie Zamawiaj^cemu przedmiotu nimejszej
umowy;
8) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w terminach
techniczaie i organizacyjnie uzasadnionych;
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9) Zabezpieczenie instalacji i urzqdzen na terenie budowy i w jej bezposredaim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowiqcych przedmiot niniejszej umowy;
10) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegaj^cego do placu

budowy;
11) Dbanie o porzqdek na placu budowy, o schludny jej wygl^d na zewn^trz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
12) Po zakonczeniu i przekazaniu robot- uporzqdkowanie terenu budowy, zaplecza

budowy b^d^cego jego wlasnosciq, jak rowniez terenow sqsiadujqcych, zaj^tych lub
uzytkowanych przez Wykonawc^, Iqczme z przywroceniem zagospodarowania
terenow w zielen;

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowiqcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlaaego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow niezb?dnych przy
odbiorze;
14) Zgloszenie w formie pisemnej Zamawiaj^cemu gotowosci do odbioru robot,
15) Uczestniczenie w odbiorze wykonanych robot,
16) Dostarczenie Zamawiajqcemu, razem ze zgtoszeniem zakonczenia robot,
certyfikatow, aprobat technicznych dla materialow uzytych w realizacji zadania;
17) Usuni^cie wszelldch wad i usterek stwierdzonych w ti'akcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuni^cia.

§7
Odbiory robot stanowi^cych przedmiot umowy
1. Odbior koncowy dokonany b?dzie przez Zamawiaj^cego. Wykonawca winien
pisemnie poinformowac Zamawiaj^cego o gotowosci do odbioru.
2. Odbior dokonywany b?dzie w terminie siedmiu dni roboczych, licz^c od daty
zgloszenia. Z czynnosci odbioru sporz^dzony b^dzie protokol,, ktory stanowic b^dzie
zal^czaik do faktury.
3. Podstaw^ do zgloszenia przez Wykonawc? gotowosci odbioru b^dzie faktyczne
wykonanie robot.

§8
Roboty dodatkowe
1. Zmiana umowy zawartej z Wykonawcq powodujqca zmniejszenie zakresu
swiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek wyst^pienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidlowego
wykonania danego zadania wykonanie cz^sci prac obj^tych dotychczas tym zadaniem
sta-to si? zb^dne.
2. Zmiana umowy zwartej z Wykonawca powodujqca zwi^kszenie zakresu swiadczenia
jest dopuszczalna, jezeli do prawidlowego wykonania zadania jest niezb^dne
wykonanie dodatkowych prac nieobj^tych dotychczas tym zadaniem, a koniecznosc
ich wykonania powsta-ta na skutek wystqpienia okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
- tych prac jako nowego zadania spowodowaloby znaczne zwi?kszenie kosztow dla

Zamawiajqcego lub
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- danego zadania jest uzaleznione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych
prac nie jest mozliwe danego zadania w calosci.
3, Warunld realizacji umowy na roboty dodatkowe zostanq ustalone w trybie negocjacji.

§9
Kary umowne
1. Strony postanawiaj^, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej
umowy obowiqzujqc^ form^ odszkodowania b$d4 kary umowne, ktore mog4 bye
naliczane w nast^puj^cych przypadkach:
1) Wykonawca moze z^dac od Zamawiajqcego zaplaty kary za zwlok? w przekazaniu
placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy- w wysokosci 0,05 %. wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy - za kazdy dzien zwtold;

2) Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawcy zaplaty:
a) kary za zwlok? w wykonaniu przedmiotu umowy ustalonego § 3 ust. 1 pkt
2 - w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto o ktorym mowa w §
4 niniejszej umowy - za kazdy dzien zwloki;
b) kary za zwtok? w usuni^ciu wad lub usterek, licz^c od dnia wyznaczonego
na usuni^cie wad- w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia netto o
ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy, w ktorym stwierdzono usterki- za

kazdy dzien zwloki;
c) za rozwi^zanie umowy z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy lub za
odst^pienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiaj^cego albo za odstqpienie od umowy przez Zamawiaj^cego
z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% l^cznego
wynagrodzenia wartosci netto o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy
d) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal
zgloszony Zamawiajqcemu zgodnie z zapisami § 2, w wysokosci 500 zl za
kazde zdarzenie, w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 500 zl za kazde zdarzenie, w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane lub projektujej zmiany, w wysokosci 500 zl za kazde
zdarzenie, w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 500 zl za kazde zdarzenie, w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zala'esie terminu zaplaty w wysokosci 500
zl za kazde zdarzenie
e) Kary umowne 34 niezalezne od siebie i kumulujq si?.

§10
Odstijpienie od Umowy
1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odst^pienia od umowy w nast^pujqcych sytuacjach:
1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy; odst^pienie od umowy w tym wypadku moze nastqpic
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w terminie miesi^ca od powzi^cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach w taldm przypadku Wykonawca moze z^dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania cz^sci umowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwal realizacj? prac i przerwa ta trwala
dluzej niz 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiaj^cego ztozonego
na pismie,

3) Wykonawca nie rozpocz^l robot w ci^gu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajqcego zlozonego na pismie,
4) stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacj^, warunkami
wykonania i odbioru robot oraz uzywa do wykonania zamowienia materia-tow
niezgodnych z wymaganiami i normami budowlanymi. W taldm przypadku
Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie.
2. Wykonawcy przysluguje prawo odst^pienia od umowy jezeli Zamawiajqcy odmawia
przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub
odmawia podpisania protokohi odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez
Wykonawc^ na pismie.
3. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nast^pic w formie pisemnej
i powirmo zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia,
4. W przypadku odst^pienia od umowy:
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiaj^cego sporz^dzi szczegolowy
protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstqpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zala-esie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktora odst^pila od umowy,
3) Wykonawca sporzqdzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzqdzen, ktore nie

mog4 bye wykorzystane przez Wykonawc? do realizacji innych robot nie obj^tych
umow^Jezeli odst^pienie od umowy nast^pilo z przyczyn niezaleznych od niego;
4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajqcy dokonal odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajqcych w terminie 30 dni kalendarzowych,
5) Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego
urzqdzenia zaplecza,
6) Zamawiajqcy w razie odst^pienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiqzanyjest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odst^pienia,
- przej^cia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane odst^pienie od umowy poniesie koszty wynilde
z odst^pienia od umowy.

§11
Gwarancja i r^kojmia
Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w §1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacj^ projektow^, warunlcami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajqcych wartosc robot lub
uniemozliwiajqcych wykorzystanie terenu po rozbiorce zgodnie zj ego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiaj^cego z tytulu r^kojmi wygasaj^ po uplywie 60 miesi?cy, liczqc od
daty odbioru koncowego obiektu.
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3. Wykonawca udzieli .... miesi^cy gwarancji na przedmiot umowy licz^c od daty odbioru
koncowego obiektu.
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydluzeniu o czas usuni^cia wad.
5. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r^kojmi wad nie nadaj^cych
si? do usuni^cia, Zamawiaj^cy moze obnizyc wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej lub techniczaej obiektu,
6. Wykonawca zobowi^zuje si? usunqc na swoj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w ola-esie r^kojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiaj^cego.

§12
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory, jakie mog^ powstac przy realizacji niniejszej umowy, b?d^
rozstrzygane przez S^d powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego.
2. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem
mewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlaaego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych
obowiqzuj^cych przepisow prawa.
4, Umow? niniejsz^ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiaj^cego.

Wykaz zal^cznikow do umowy:

Zapytanie ofertowe + zl^czniki;
Oferta Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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