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UMOWA  Nr RB …………………….. 
 

zawarta w dniu …………… 2013 roku w Łubnianach pomiędzy Gminą Łubniany, 46-024 Łubniany                            

ul. Opolska 104 reprezentowaną przez: 

1. mgr Krystian Baldy - Wójt Gminy, 

2. przy udziale Brygidy Cebula - Skarbnika Gminy  

zwanym w dalszej  części umowy  Zamawiającym  

a ………………………………………………….. z/s. ………………………………………………………………, 

NIP: ……………………………, Regon: ………………………….. 

   reprezentowanym przez: 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

    

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje            

do wykonania zamówienie publiczne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

Łubniany – etap II, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: - kolektory z rur ciśnieniowych PE              

o średnicy d90 mm i dł L= 137,0 [m], - kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d75 mm i dł L= 742,0 [m],              

- kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d63 mm i dł L= 2492,0 [m], - kolektory z rur ciśnieniowych PE                

o średnicy d50 mm i dł L=3788,0 [m], - przykanaliki z rur ciśnieniowych PE o średnicy d 40 mm  i  dł L= 5499,0 

[m], - przepompownie przydomowe – 228 szt.  

 

1. Dokładny zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w kosztorysie ofertowym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, który stanowią załączone  

do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót) oraz ofertą przetargową. Wykonawca wykona przedmiot 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

d) zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 

warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej                          

w porozumieniu z projektantem. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom 

pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

7. Przed powierzeniem realizacji części prac Podwykonawcy, Wykonawca przekazuje projekt umowy 

Zamawiającemu, który w ciągu 14 dni może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia albo wyrazić zgodę na 

zawarcie umowy. Zgoda Zamawiającego jest wymagana także dla zawarcia umów przez Podwykonawcę                        

z dalszymi Podwykonawcami.  

8. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 7, zastosowanie znajdują zasady 

zapłaty wynagrodzenia, określone w § 5 ust. 9 umowy.   

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

10. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

podwykonawcy.  Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie 

może być krótszy niż 3 dni. 

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania             

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 


