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UMOWA NR: UG-V.272.1……………… 

zawarta w dniu ……………. r. w Kroczycach pomiędzy: 

 - Gminą Kroczyce z siedzibą w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 29, 

NIP 649-22-89-505, reprezentowaną przez: 

 1. Wójta Gminy – Stefana Pantaka 

 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

 - …………………… 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania, którego przedmiotem jest 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania 

pn.: Przebudowa drogi w m. Gołuchowice. 

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót; 

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przejęcie terenu robót od zamawiającego, 

b) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,  

c) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

d) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 
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 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.57 -j.t. 

z dnia 16.05.2016); 

 Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), w szczególności 

zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

e) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08 z późniejszymi zmianami); 

f) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 

na budowie wyrobu; 

g) ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

h) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku; 

i) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

j) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę; 

k) usunięcie 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; 

l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót. 

 

§ 4   

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie ………. zł netto (słownie: ……………….) powiększone o 23% podatku VAT, co 

stanowi łączną kwotę ……………. zł brutto (słownie: ………………..brutto). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, po zatwierdzeniu protokołu końcowego odbioru robót. 

5. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, do 

Protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy 

o uregulowaniu należnych płatności za wykonane przez niego prace. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem końcowego odbioru robót. 
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§ 5 

Odbiory 

1. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 200 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi – w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 punkt a) 

z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody 

w pełnej wysokości.  

§ 7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 8 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców
1
. 

3. 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. 

 

§ 9 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

wykonane roboty na okres 3 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania protokółu odbioru końcowego. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu rękojmi czy gwarancji. 

 

§ 10 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

                                                           
1
 Niewłaściwe skreślić 


