Załącznik nr 3

U M O W A

nr ZP - WZÓR

zawarta w dniu ……………………………………. r. pomiędzy :
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul.
Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:
dra hab. inż. Jerzego Wtorka prof. nadzw PG – Dziekana Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą
I. Przedmiot umowy.
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót naprawczych dachu po zalaniu w skrzydle D
budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Kosztorys inwestorski z dnia ……………………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym kosztorysem,
wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.
II. Ustala się następujące terminy :
 rozpoczęcia przedmiotu umowy
 zakończenia przedmiotu umowy

………………. r.
………………. r.

III. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy ustala się
wynagrodzenie:
w wysokości netto :
……………………. złotych
słownie /netto/……………………………………………………………………….. złotych 00/100
brutto /z podatkiem VAT 23 %/: ………………………….. złotych
słownie /brutto/…………………………………………………………………………………………. złotych 00/100.
Wynagrodzenie j.w. stanowi wynagrodzenie umowne całkowite i nie podlega waloryzacji z tytułu
skutków inflacji.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
IV. Warunki realizacji.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy przewidziany do celów realizacji umowy. W
ramach placu budowy przekazane będą wszystkie części budynku w zakresie niezbędnym do
realizacji przedmiotu zamówienia, oraz teren przyległy do budynku, dla organizacji zaplecza
budowy. Wykonawca zorganizuje roboty i plac budowy zgodnie z zasadami BHP i OP.
2. W czasie remontu budynek będzie czynny i użytkowany.

3. Nie dopuszcza się składowania lub transportu gruzu, odpadów oraz materiałów budowlanych
wewnątrz budynku. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wywożenia gruzu na
wysypisko. Należy zminimalizować możliwość pylenia podczas usuwania gruzu i odpadów.
4. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji placu, zaplecza i terenu budowy,
zasileń tymczasowych leżą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje
i doprowadzi teren i zaplecze budowy do stanu pierwotnego.
5. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych.
6. Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy .
7. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli
Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty
otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót jako
odebranych.
8. Niedopuszczone jest pozostawianie niezabudowanych, niezabezpieczonych otworów
na czas dłuższy niż potrzebny dla czynności technologicznych. W przypadku
niestosowania się do tego wymogu Wykonawca odpowiada finansowo za skutki strat
takie jak: kradzieże, negatywny wpływ opadów atmosferycznych itp.
9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania skutecznych zabezpieczeń części budynku i jego
wyposażenia narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie wskutek prowadzonych robót
budowlanych oraz na swój koszt usunie negatywne skutki prowadzonych prac.
V. Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze ……… miesięcy
licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji w
terminie 14 dni licząc w dni robocze od daty przystąpienia do usuwania usterek.
VI. Odbiór końcowy
1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed planowanym zakończeniem
robót.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zwołania odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru w przypadku jeśli osoby
pełniące nadzór inwestorski potwierdzą gotowość do odbioru.
3. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
VII. Przedstawiciele stron
Do kontaktu z Zamawiającym wyznacza się:
1. Ze strony Zamawiającego:
2. Ze strony Wykonawcy:
VIII. Finansowanie
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie robót objętych umową.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Podstawą zapłaty będzie faktura przedłożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego
odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto,
podatek VAT i wartość brutto .
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
IX. Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy w wysokości 0,1 % od wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar za nieterminowe usuwanie usterek w wys.
0,1 % od wartości umowy za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 10% wartości umowy za
odstąpienie Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy bez winy Zamawiającego.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wys. 10% wartości umowy za odstąpienie
Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z winy Zamawiającego z wyłączeniem
okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 roku.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych w w/w punkcie X/4 w
przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o zaistnieniu tego typu okoliczności i przyczyn. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas
wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających
z Kodeksu Cywilnego.
X. Inne postanowienia stron
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia
prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.
2. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków bhp i op przy realizacji przedmiotu
umowy oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy i w
rejonie prowadzenia prac.
3. Jeżeli w trakcie realizacji Zamawiający stwierdzi, że prace w sposób nieuzasadniony nie są
prowadzone sukcesywnie, a zaangażowanie Wykonawcy nie gwarantuje zakończenia robót
zgodnie z terminem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania umowy z winy
Wykonawcy /wg warunków z pkt. X, ust. 1 umowy/.
4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
5. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia Wykonawcy.
XI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu
stron pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się sąd właściwy w Gdańsku.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.
Podpisy :
Zamawiający:

Załączniki:
1/ Kosztorys Wykonawcy z dnia …………………………… r.

Wykonawca:

