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       U M O W A     NR        ...........................        
--------------------------------------------------------- 

 
 W dniu   ...........................   w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice zwaną dalej 
„Zamawiającym” w imieniu której działa Wójt Gminy   - mgr Andrzej Kondziołka 
 
a  ................................................................................................................................................. 
 
zwanych dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 
 
1. ................................................................................................................................................  
 
została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§  1. 
 

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. :   
 

Budowa ogrodzenia i zatoki autobusowej w rejonie „starej” szkoły w 
Zebrzydowicach 

 
Zakres zgodny z przedmiarem robót  i ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
normami. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy nie 
wymienione w dokumentacji i przedmiarze robót, a niezbędne do właściwego, wymaganego 
przez obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, 
niezbędne do wykonania zadania. 
 
Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO z dnia    ...........................    
 

§  2. 
 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy -  ............................... 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – ............................... 

 
§  3. 

 
1. Inspektorem nadzoru robót stanowiących przedmiot umowy będzie : 
    ............................................................................................................................................. 
    Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania wykonawcy wszelkich poleceń    
    związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy. 
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2. Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy   
    będzie kierownik budowy : ............................................................................................. 
 

§  4. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do : 
1. wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z: 

- dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i projektem budowlanym 
- zasadami wiedzy technicznej 
- przepisami prawa 
- zasadami sztuki budowlanej 
- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi 
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa 

2. protokolarnego przejęcia terenu robót od Zamawiającego 
3. uczestnictwa w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego 
4. zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego 

oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi w terminach wyznaczonych w umowie i 
protokołach przeglądów gwarancyjnych oraz usunięcia wszelkich wad i usterek 
stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym 
niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 
p/poż i dozór mienia na terenie robót jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na części obiektu i terenie przyjętym od zamawiającego lub mających związek z 
prowadzonymi robotami 

6. należytego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom obiektu w czasie prowadzenia robót w i przerwach między 
robotami 

7. prowadzenia robót / w obiektach czynnych / w sposób umożliwiający prawidłowe 
funkcjonowanie obiektu 

8. zgłoszenia na piśmie gotowości do odbioru wykonanych robót zanikających, ulegających 
zakryciu, częściowych i odbioru końcowego. 

9. ubezpieczenia przedmiotu umowy 
10. uzyskania akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów 
11. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót, a w razie uszkodzenia naprawa na własny koszt 

12. kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze 

13. niezwłocznego informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego / o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót 

14. zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
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§  5. 
 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, 
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§  6. 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ofertą, 
wynoszące  ..............................   zł, w tym wysokość podatku od towarów i usług                                   
VAT  ....................... zł 
 
Rozliczenie wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania,  kosztorysem 
powykonawczym, zaakceptowanym przez inspektora.  
Forma zapłaty – przelew płatny w ciągu 14 dni od dnia złożenia faktury. 
Za dodatkowy zakres robót, nie uzgodniony z inwestorem, wykonawca nie otrzyma 
wynagrodzenia. 
W związku z tym, że zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawcy, to 
należność z tytułu wykonywanych przez podwykonawcę robót będzie płatna bezpośrednio 
podwykonawcy na podstawie cesji wystawionej przez wykonawcę. Wykonawca w związku z 
§ 5 art. 647¹ Kodeksu Cywilnego będzie zobowiązany do udzielenia cesji należności za 
wykonane roboty na rzecz podwykonawcy. 
 

§  7. 
 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przyszłym placem budowy i uwzględnił to w 
wynagrodzeniu i nie wnosi zastrzeżeń. 
 

§  8. 
 

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty   
    potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności   
    dokumentów odbiorowych. 
2. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia   
    upływu gwarancji. 
 

§  9. 
 

Przed podpisaniem umowy wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty tj. kwotę  .........................   zł. 
70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 
15 dni po okresie rękojmi za wady.  

 
§  10. 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych .  
   Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne : 
- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0.2 % wynagrodzenia   



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nazwa zamówienia :  Budowa ogrodzenia i zatoki autobusowej w rejonie „starej” szkoły w Zebrzydowicach 
Numer zamówienia :  IR.271.7.2012 

4 

  umownego za każdy dzień zwłoki 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie   
   gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony   
   od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego - w wysokości 10  
% wynagrodzenia / oferty / 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy , Zamawiający utraci możliwość 
otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji lub wsparcia w innej formie, Wykonawca 
pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych. 

 
§  11. 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot umowy. 
2.   Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na   
      wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§  12. 

 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,   
    zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu    
    odpowiedni termin. 
 
2. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie z przepisami Kodeksu   
    cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić ,powierzyć poprawienie lub dalsze   
    wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym  z   
    winy Wykonawcy: 
-     w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy,    
-.    w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie   
       kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
-.    w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez akceptacji Zamawiającego 
W w/w okolicznościach  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % całego 
wynagrodzenia. 
4. Zamawiający nie zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane nienależycie 
oraz za materiały nie wbudowane. 

 
§  13. 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych, polskiego prawa budowlanego oraz akt 
wykonawczych do tych ustaw. 

 
§  14. 
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Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§  15. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – aneksu. 
 

§  16. 
 

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

§  17. 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 
dla stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 

  


