UMOWA

zawarta w Grudziądzu, w dniu …………………………………. roku pomiędzy :
Spółką Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000309337, wysokość kapitału
zakładowego i wpłaconego 45 000 000 zł, REGON: 000173232, NIP: 876-020-50-02,
ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz, reprezentowaną przez:
1. Piotra Tefelskiego – Prezesa Zarządu
2. Krzysztofa Kozłowskiego – Członka Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym,
a
…………………………………
zwanej w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu bocznicy
kolejowej Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zgodnie z ofertą
z dnia ………………….. .
2. W ramach prac wykonane zostaną następujące zakresy robót:
- wymiana ok. 320 szt. podkładów drewnianych na łuku w torze nr 1 za rozjazdem nr 501
w kierunku WZU S.A wraz ze zmianą przytwierdzenia z S-42 (bezpośrednie) na S-49
(typ k),
- w torze nr 1 i 2 w przejeździe oznaczonym na planie km 1.221 wraz z wymianą pomostu
przejazdu za rozjazdem nr 1 wymiana 16 podkładów drewnianych (2 x 8 szt.) wraz
ze zmianą przytwierdzenia z S-42 (bezpośrednie) na S-49 (typ k),
- wymiana doboru podrozjazdnic (ok 48 szt.) w rozjeździe nr 3 wraz ze zmianą
przytwierdzenia z S-42 (bezpośrednie) na S-49 (typ k),
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- wymiana 4 szt. podkładów drewnianych w torze nr 3 za rozjazdem nr 3 w kierunku
rampy wraz ze zmianą przytwierdzenia z S-42 (bezpośrednie) na S-49 (typ k),
- utylizacja zdemontowanych podkładów oraz podrozjezdnic kolejowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

W ramach prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych
innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz
prawidłowego funkcjonowania wszelkich urządzeń oraz instalacji, w tym wykonania badań
i uzyskania niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń umożliwiających użytkowanie bocznicy
kolejowej.
W przypadku wystąpienia takiej konieczności, wyłączenie bocznicy z eksploatacji na czas
remontu, oferent zobowiązany będzie uzgodnić na piśmie z odpowiednimi instytucjami.
Wykonawca gwarantuje, że usługa zostanie wykonana przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
3. Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie
z:
− Ofertą z dnia …………… stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym.
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w zakresie zgodnym z przedmiotem
umowy.
− Obowiązującymi przepisami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
§2
1. Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na dzień …………………… roku.
2. Termin zakończenia prac strony ustalają na dzień …………………… roku.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przekazanie terenu (frontu) robót w dniu …………………………. roku.
b) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego.
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c) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, obowiązującymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
2. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż
i ochrony przed kradzieżą, w tym sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przed rozpoczęciem robót przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem prac na wszelkie materiały,
systemy, rozwiązania oraz technologie, które Wykonawca zamierza zastosować.
5. Zapewnienie dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac własnym staraniem.
6. W trakcie realizacji prac utrzymywanie miejsca robót w należytym porządku, składowanie
wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny oraz na bieżąco
usuwanie odpadów i śmieci z terenu prac i terenu Spółki.
7. Segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego
pochodzącego z rozbiórki, ich wywóz i uiszczenie na własny koszt opłat za ich
składowanie i utylizację (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach – t.j. Dz.U. 2022, poz. 699).
8. Zabezpieczenie

terenu

objętego

zakresem

prac.

Wszelkie

koszty

związane

z zabezpieczeniem robót leżą po stronie Wykonawcy.
9. Zorganizowanie

i

przeprowadzenie

niezbędnych

prób,

badań

i

odbiorów

oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.
10. Wykonanie wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego
wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania bocznicy kolejowej.
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11. Utrzymanie terenu objętego zakresem prac w należytym porządku, a po zakończeniu
robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym
na odbiór robót.
12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
13. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu
prac, lecz nie później niż w dniu dokonania odbioru końcowego.
14. Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć podczas prac objętych
niniejszą

umową,

w związku

z

określonymi

zdarzeniami

losowymi

oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.
15. Okazywanie, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do określonych materiałów,
świadectw dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Transportu Kolejowego.
16. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o swoich ewentualnych podwykonawcach, przed
terminem ich wprowadzenia na teren prac i uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Wykonawca nie może wprowadzić na teren prac podwykonawcy, który
nie uzyskał akceptacji Zamawiającego.
17. Przekazanie

Zamawiającemu

oświadczenia

Wykonawcy

o

niezatrudnianiu

obcokrajowców do wykonania tego przedsięwzięcia.
18. Przedstawienie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu przed podpisaniem umowy.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace
budowlano-montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie

ryczałtowe

netto

w

wysokości:

………………zł

(słownie:

……………….. złotych 00/100) plus podatek VAT w stawce 23% tj. ……………….. zł
(słownie: …………………… złotych 00/100), razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto
wysokości: ………………… zł (słownie: ……………………. złotych 00/100).
2. Zamawiający będzie realizował należności Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową
(KAS) w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT do której załączony będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół
częściowego lub końcowego odbioru prac.
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Zamawiający oświadcza, że będzie wykonywać płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
Do faktury końcowej dołączyć należy certyfikaty i atesty o których mowa w § 7.
Brak bezusterkowego protokołu odbioru zwalnia Zamawiającego od zapłaty faktury VAT.
3. Postępowanie

z

materiałami

rozbiórkowymi

należy

na

bieżąco

uzgadniać

z Zamawiającym. Materiały nie nadające się do ponownego użytku (np. zużyte podkłady
drewniane) podlegają utylizacji w ramach ustalonego wynagrodzenia natomiast materiały
przeznaczone do dalszego wykorzystania Wykonawca (np. zdemontowane z bocznicy
podkłady stalowe, szyny stalowe oraz płyty przejazdowe) zobowiązany jest złożyć
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wszelkie roboty dodatkowe nie będące przedmiotem umowy wymagają pisemnej zgody
Zamawiającego i będą rozliczane według odrębnie uzgodnionych stawek i zasad.
5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu
zamówienia, bez konieczności ponoszenia

przez Zamawiającego jakichkolwiek

dodatkowych kosztów oraz dokonał oględzin miejsca i stanu technicznego bocznicy
kolejowej.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT. W przypadku zmiany w tym
zakresie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
7. W przypadku utraty przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika VAT, wynagrodzenie
stanowić będzie kwota netto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony.
Wykonawca przekaże protokół końcowy wraz z certyfikatami i atestami użytych
materiałów.
2. Strony uzgodniły możliwość wystawiania faktur przejściowych zgodnie z aktualnym
stanem zaawansowania prac, na koniec każdego miesiąca. Podstawą wystawienia faktury
jest podpisany bezusterkowy protokół odbioru prac oraz dostarczenie kompletu
dokumentów odbiorowych (deklaracje oraz atesty na wszystkie zastosowane materiały).
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W przypadku faktur częściowych ostatnia faktura musi opiewać na kwotę minimum 30%
wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1.
3. Wszelkie inne nieujęte koszty związane z realizacją zadania poniesie Wykonawca.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów
własnych, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny
posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż) oraz atesty. Materiały
powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach
lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz
zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas
końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże
do wglądu.
3. Brak dokumentów daje podstawę do wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego.
§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest …………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest …………………..
§9
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając
o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru dokona sprawdzenia
ilości i jakości prac zawartych w § 1.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
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▪

jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
składając oświadczenie o obniżeniu ceny,

▪

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
9. Brak usunięcia usterek uniemożliwia podpisanie protokołu i zapłaty.
§ 10
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie
dobrze jakościowo, zgodnie z ofertą, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa
i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających
użytkowanie bocznicy kolejowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …………… lat,
licząc od daty odbioru końcowego obiektu.
3. Wykonawca udzieli ……….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty
odbioru końcowego obiektu.
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających
się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
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§ 11
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego
w § 2 ust.2,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę
w dokonaniu zapłaty.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
5. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
6. Kary umowne będą naliczane od wynagrodzenia brutto.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
§ 12
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie jest możliwe z uwagi na zobowiązanie Zamawiającego przez organy władzy
publicznej do ograniczenia wstępu na teren przedsiębiorstwa osób trzecich
lub nałożenie przez te organy na Zamawiającego zadań uniemożliwiających
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prowadzenie prac, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 11 ust. 2,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) utraty przez Wykonawcę statusu czynnego płatnika VAT,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż
dwa tygodnie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać
uzasadnienie. Zamawiający może złożyć oświadczenie również drogą elektroniczną.
§ 13
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności
traktowane jako Siła Wyższa.
2. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron
i przez nią niezawinione, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, w szczególności ogłoszenie stanu
epidemii, wystąpienie na dużą skalę zachorowań w szczególności COVID-19.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż
w ciągu 7dni, powiadomi pisemnie drugą Stronę o takich okolicznościach i ich
przyczynie.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony
mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną
ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych prac
zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest zabezpieczyć na własny koszt wykonane prace.
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5. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni, to termin realizacji
Umowy nie ulega przesunięciu, jeżeli powyżej to termin realizacji Umowy ulega
przesunięciu o czas trwania Siły Wyższej.
6. Jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację przedmiotu umowy, dalsze prace nie muszą być
przekazywane Zamawiającemu i nie podlegają wynagrodzeniu.
§ 14
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia. W przypadku nieobecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiający sporządzi protokół inwentaryzacji jednostronnie.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni
roboczych.
4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy,

obiektów

zaplecza,

urządzeń

związanych

z

zagospodarowaniem

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych
obiektów i urządzeń,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.
§ 15
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 16
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy

oraz

wprowadzenie

nowych

postanowień

do

umowy

niekorzystnych

dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§ 17
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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