
UMOWA nr ………………… 

o wykonanie robót budowlanych 
 

W dniu ……………………… r. w Drawnie pomiędzy:  

Gminą Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie przy ul. Kościelnej 3, 73-220 

Drawno, REGON 210967001, NIP 5941536451 w imieniu której występuje:  

Burmistrz Gminy Drawno – Andrzej Chmielewski  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Zareckiej  

zwaną dalej "Zamawiającym" 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, 

NIP …………………………., REGON ……………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

została zawarta umowa następującej treści:  

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przeprowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 

euro netto, znak sprawy: PIOŚ.271.02.2015.GW 

§ 1 

1.  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane polegające na: „remoncie świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako 

miejsca inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych” 

Zakres robót obejmuje: 

1.1. Branża budowlana 

1.1.1.  roboty rozbiórkowe 

1.1.2.  podłoża i posadzki 

1.1.3.  tynki, okładziny i malowanie 

1.1.4.  stolarka okienna i drzwiowa 

1.1.5.  elewacja 

 

1.2. Branża sanitarna 

1.2.1. instalacja centralnego ogrzewania 

1.2.2. instalacja wodno-kanalizacyjna 

 

1.3. Branża elektryczna 

1.3.1. instalacje elektryczne i oświetleniowe 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji robót do dnia 23 marca 2015 r. 
 

2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:  

1) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót,  

2) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn atmosferycznych lub zależnych  

od Zamawiającego,  

3) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub 

zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.  

 



§ 3. 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie - po podpisaniu 

umowy 

§ 4. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w osobie 

Andrzej Łącki posiadającego uprawnienia budowlane, nr uprawnień 104/86/Gw. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze 

zmianami).   

§ 5. 

1. Wykonawca na własny koszt wykona roboty przygotowawcze placu budowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren 

budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej 

budowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz nieczystości z 

terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji 

odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r. , poz. 21). 

4. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  

i przekazać go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

5. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przejmuje pełną odpowiedzialność za: 

1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez 

zamawiającego, 

2) pisemne informowanie zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów. 

6. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom. Jeżeli wykonawca nie dopełni 

obowiązku poinformowania inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu  

i zanikające, zobowiązany jest do ich odkrycia, bądź do wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego, na własny koszt. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem  

i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku  

z realizacją umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, których mogą doznać osoby 

trzecie, powstałe z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych 

wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, 

określone, co do rodzaju, standardu i ilości /wcześniej uzgodnione/ oraz ponosi za nie 

pełną odpowiedzialność. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe 

oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym  

w dokumentacji projektowej. 



3. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości 

użytych materiałów. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane siłami własnymi. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: …………………. zł netto (słownie: 

…………………………………… zł 00/100), wartość podatku VAT (stawka podatku VAT 

23 %) …………………. zł. Razem wartość brutto ……………………………. zł 

(słownie: …………………………………… zł 00/100), 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca ponosi 

koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów  

i odbiorów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. 

3. Roboty dodatkowe lub zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego 

konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres 

finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 

dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów  

i standardów, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, 

finansowy i termin realizacji.  

§ 9 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie 

rozliczone na podstawie rachunku lub faktury, wystawionej przez wykonawcę w oparciu  

o zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru robót. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej po podpisaniu protokołu 

odbioru robót, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby 

zamawiającego. 

3. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał rachunek lub fakturę bez podpisu 

Zamawiającego jako odbiorca faktury.  

§ 10 

Do rachunku lub faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich  

wystawienia, o których mowa w § 9 pkt. 1 i 2.  

Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

§ 11 

1. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie lub ustnie. 

2. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 1, 

wyznaczy termin odbioru. W czynnościach odbioru biorą udział przedstawiciele 

zamawiającego i wykonawcy.  

3. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od daty zgłoszenia o gotowości do 

odbioru.  

§ 12 

1. Z czynności odbioru strony sporządzają protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 



a) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, zamawiający obniża odpowiednio wynagrodzenie ustalając 

jego wysokość, 

 jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi na koszt wykonawcy oraz nalicza kary umowne, zgodnie z § 15 

umowy, 

b) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to zamawiający odmawia odbioru 

przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku, zamawiający 

określa w protokole powód nie odebrania robót i termin ponownego przystąpienia 

przez zamawiającego do odbioru. Zamawiający naliczy kary umowne od dnia 

określonego w umowie jako dzień zakończenia przedmiotu umowy do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, traktując ww. okres jako opóźnienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. „a” umowy. 

3. Odbiór ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po 

stwierdzeniu zgodności z wszystkimi dokumentami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 

§ 13 

1. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji przedmiotu umowy ustala się na 36 

miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie  

określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę lub usterkę przed upływem tego terminu. 

3. Zamawiający tylko jeden raz wezwie wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad  

i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu 

usunięcia stwierdzonych wad lub usterek wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych 

napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidłowo, zamawiający może zlecić ich 

usunięcie na koszt wykonawcy. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 8 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego  

w § 8 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi  

odpowiedzialność wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 8 ust.1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność zamawiający (z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 niniejszej umowy)  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 

umowy 

3. Należności z tytułu kar umownych zamawiający może potrącić z należności wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, 

których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec. 

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody. Strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

§ 15 

Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza możliwości 

powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości robót podwykonawcom. 



 

§ 16 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu 

budowy, 

b) wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości 

wykonawcy, o czym wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego 

następnego dnia po ogłoszeniu, 

d) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia, wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia poprzez 

pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres strony umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy, strony umowy przy udziale inspektora nadzoru sporządzą 

w terminie do 5 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a 

nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym 

przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez strony umowy przy 

udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstąpienia od umowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i 

urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od 

Wykonawcy teren budowy.  

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623, ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 

rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 

siedziby zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy i wchodzi ona w życie z dniem jej podpisania.  

 

§ 18 

Integralną część niniejszej umowy jest:  

   Załącznik nr 1 – Przedmiar robót 

   Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 


