Załącznik nr 2

ADM.2141-2/2019

UMOWA NR …………………………. /2019
zawarta w dniu ….. 2019 r. w Poznaniu pomiędzy:
Województwem Wielkopolskim
z siedzibą przy al. Niepodległości 34 61-714 Poznań NIP 778 1346888 (nabywca usługi) Wielkopolskim
Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 60568 Poznań (odbiorca) zwanym WSCKZiU nr 1 w Poznaniu reprezentowanym przez:
dr Małgorzatę Wojciechowską– Dyrektora
Nabywca:
Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778134888
Odbiorca:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego, 99 60-568 Poznań
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o
zamówienie publiczne w trybie ogłoszenia o przetargu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „wymianę balustrady na
szklaną w budynku Wielkopolskiego Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu” zgodnie z przyjętą ofertą i ogłoszeniem o przetargu.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami i normami.
Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:
a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3 a-b, są wystarczające i stanowią podstawę
do kompletnego zrealizowania zadania.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać,
na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je
Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest przedsiębiorcą specjalizującym się w realizacji inwestycji budowlanych o
charakterze odpowiadającym Przedmiotowi umowy określonym w ust. 1 i gwarantuje wysoką jakość prac
związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, zaś celem umowy jest wykonanie wymiany balustrady na
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szklaną w budynku Wielkopolskiego Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu.
§2
Terminy realizacji umowy
Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.

1.
2.

3.
4.

5.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie
na kwotę netto ….. PLN, podatek VAT ……PLN, brutto….. PLN
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji
przetargowej oraz niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce
podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu
umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych,
zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, pomiary, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną),
ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje ryzyko Wykonawcy oraz jego
odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za Przedmiot umowy.
Nieuwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie
będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w
terminie późniejszym.
Strony przyjmują, że wynagrodzenie Wykonawcy za prace określone umową może ulec zmianie w przypadku
zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług.

§4
Warunki płatności
1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia
jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby
Zamawiającego w terminie do 2 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania
polecenia przelewu bankowego.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez
inspektora nadzoru.
§5
Podwykonawcy
Wykonawca zrealizuje roboty budowlane będące przedmiotem umowy własnymi siłami bez korzystania z
podwykonawców.
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§6
Warunki realizacji prac
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów
przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży
ochronnej.
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych
czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji
robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca robót i za szkody
spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego
z zakresu ochrony środowiska.
7. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji
niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na
zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych
zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania
kwalifikacji dodatkowych.
9. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami osoby
posiadającej aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami.
§7
Obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania miejsca robót w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
b) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności nadzoru autorskiego,
d) uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym robót,
e) odbioru przedmiotu umowy.
f)

zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
b) przystosowania miejsca robót dla bieżących robót;
c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
d) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;
e) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z

dwudniowym wyprzedzeniem;
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f)

przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich
zniszczeniem;

g) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
h) dbania o należyty porządek na terenie budowy,
i)

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót,
otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na koszt
własny,

j)

usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w
czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania
ponownego odbioru.

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
Przedstawiciele stron
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest ………………... Inspektor nadzoru działa w granicach
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o
których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4 w zakresie wykonywanych robót.
W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest
w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i
poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.
§9
Gwarancja
Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej
gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.
W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane,
dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach
ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5.
O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót
stanowiących przedmiot umowy.
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2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia,
wyznaczonego do ich usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar umownych
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.
3.

§ 11
Odstąpienie od umowy
Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy
odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu naliczane
będą kary umowne określone w § 10.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia
odpowiednio wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić.
W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 7 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności
wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, z zachowaniem prawa do naliczana kar
umownych, o których mowa w § 10 ust. 4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Wykonawca oświadcza, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej
działalności gospodarczej, a polisa OC nr …. na kwotę co najmniej 100 000,00 zł stanowi Załącznik nr 5 do
Umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, na kwotę równą co najmniej 100 000,00 PLN, które jest ważne do dnia …..2019 r.
Wykonawca zobowiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zawrzeć nową umowę
ubezpieczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę równą co najmniej 200 000,00
PLN.
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4.
5.

6.
7.

Wykonawca zobowiązany jest objąć umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej cały okres
wykonywania Przedmiotu umowy – ust. 2 § 11 stosuje się odpowiednio.
W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
kopię tej umowy Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji
robót, o których mowa w § 1 ust. 1.
W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w § 11 ust. 2 i 3, Zamawiający ma prawo od
umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust 4
niniejszej umowy.

§ 13
Zasady porozumiewania się stron Umowy
1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy oraz dotyczących interpretowania
Umowy odbywać się będzie w drodze:
1) korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem na następujące adresy:
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
…………………………………..
2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019, poz. 123 ze zm.)na adres e-mail:
Wykonawcy:
…………….
Zamawiającego:
e-mail: administracja@msz.poznan.pl
2. W przypadku zmiany danych do korespondencji każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugiej
Strony o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 Umowy, a w przypadku zaniechania realizacji tego
obowiązku, do czasu jego zrealizowania, doręczenie korespondencji lub przekazanie informacji przy
wykorzystaniu dotychczasowych danych do korespondencji uważa się za skutecznie dokonane.

1.
2.
3.
4.

§ 14
Postanowienia końcowe
W przypadku sporu w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile
ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 r, poz. 2191) oraz zawierać następujące dane:
Nabywca:
Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778134888
Odbiorca:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu
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Załącznik nr 2

ADM.2141-2/2019

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ul. Szamarzewskiego, 99 60-568 Poznań
W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych, a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
stanowią informację publiczną.
Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom
powszechnym w Poznaniu.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej ) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i
wykonania.
Informacje
na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się
pod adresem:
http://www.wsckziu1.poznan.pl/web/strona/klauzule.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy na dzień jej zawarcia są
1) Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy
2) Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe
..................................
ZAMAWIAJĄCY:

..................................
WYKONAWCA:
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