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UMOWA - wzór 

 

zawarta w dniu ………………….. r. w Zawierciu, pomiędzy Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, w imieniu którego 

działa w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Zawiercie: 

Witold Grim -  Dyrektor OSiR 
przy udziale 

Małgorzaty Łachnik – Głównej księgowej OSiR 

 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 

a  

……………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.:                    

„Remont alejek parkowych wraz z oświetleniem w Parku OSiR w Zawierciu”, 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową,  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofertą 

Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2010r. Nr 113, poz.759 z póź.zm.). 

 

§ 2 

1. Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście lub przy pomocy 

podwykonawców (o ile wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom), których zaakceptował Zamawiający w 

trybie art. 647
1 

§ 2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca odpowiada za działanie 

i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni od dnia podpisania 

umowy. 

4. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną zadania oraz nadzór archelogiczny 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody osób trzecich i 

pracowników Wykonawcy powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 

także ruchem pojazdów mechanicznych.               

    

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Pan ……………………, 

który jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy. 
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2.   Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie 

…………….. 

 

§ 4 

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe 

Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Po przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego 

oznakowanie i zabezpieczenie. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uznaje je za wystarczające do 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków jest zobowiązany 

również do : 

 Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje i uprawnienia, 

 Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania 

norm technicznych oraz wszystkie wymagane przez prawo atesty i certyfikaty, 

 Wykonywania robót przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p. poż. 

raz warunków wymaganych przez przepisy prawa budowlanego, 

 Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania robót, 

 Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i certyfikatów 

zgodności oraz aprobat technicznych, 

 Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

dokonaniu odbioru robót oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu 

co najmniej do stanu pierwotnego, 

 Uporządkowania placu budowy, usunięcia wszelkich urządzeń pomocniczych 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie: ……………………….. PLN 

brutto, słownie: ………………………………. PLN w tym podatek VAT w 

wysokości ………%,     w kwocie ……………..…………. PLN słownie: 

(…………………………….………… PLN). 

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

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez obie 

strony protokołu odbioru końcowego. 

4. Strony umowy uzgadniają, że faktura za wykonane roboty płatna będzie 

jednorazowo w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

sporządzonej na podstawie podpisanego przez obie strony  protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……………………………………………………. 
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6. Wykonawca wystawiając fakturę VAT umieści następujące dane Zamawiającego: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, 42-400 Zawiercie, ul. Moniuszki 10, NIP: 649-198-

79-28. 

7. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o 

terminowym uregulowaniu należności wobec podwykonawców oraz oświadczenie 

podwykonawców o otrzymaniu należności i braku jakichkolwiek roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy i Zamawiającego z tego tytułu (o ile występują), 

pod rygorem wstrzymania płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 

końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest datą przejęcia przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy i rozpoczęcia biegu terminu gwarancji jakości i 

rękojmi. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących     

okolicznościach: 

  a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie       

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć              

w  chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie  30 dni  od  chwili   powzięcia  wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

  b)  zostanie   ogłoszona   upadłość  lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

  c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje                                           

ich, pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie, 

  d) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta 

      trwa dłużej niż 1 tydzień. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od 

umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru robót. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca otrzyma 

wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych                       

z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

   a) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, 

b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonanych robót nie 

odpowiada normom i sztuce budowlanej, Wykonawca zostanie obciążony karą 

umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto z jednoczesnym 
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zobowiązaniem Wykonawcy do poprawienia robót na jego koszt z sankcjami jak w 

pkt. a), 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający                      

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej Strony 

umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości 

powstałej szkody. 

4. Kary umowne za opóźnienie bądź zwłokę Zamawiający może potrącić z płatności 

należnych Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego. 

3. Strony zgodnie rozszerzają okres rękojmi na 36 miesięcy liczonych od daty odbioru 

końcowego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej 

zawarcia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie łącznej 

…………… PLN           (słownie: …………………………… PLN) w formie 

…………………………………….…...  

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułów niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3. Strony ustalają, że:  

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania i odbioru robót, 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 11 

Dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą 

nastąpić (na warunkach j/w) w następujących przypadkach:  

1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w sytuacji: 

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
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c) działania siły wyższej, 

d) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie 

robót, 

2) wstrzymania wykonania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń 

lub decyzji uprawnionych osób lub organów administracji państwowej, 

samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT; 

4) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy; 

5) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście  z 

pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z 

umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba 

musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w 

postępowaniu przetargowym. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 


