
UMOWA (wzór) 

na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017 

 

zawarta dnia ……………..2017 r. w Biłgoraju, pomiędzy 

………………………………………..zarejestrowanym w ……………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………  

2. ……………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a:  Firma ……………………………………………………………………………………………..,                  

NIP: ………………………., Regon: …………………………., reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,   

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ZO/ZGM/1/2017,                                     

o szacunkowej wartości mniejszej niż 30 000 euro, zawarto umowę o treści następującej: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

I. Przedmiotem zamówienia jest budowa drenażu odwadniającego budynek wielorodzinny, 

II. Dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków deszczowych, z dokonaniem niezbędnych 

pomiarów elektrycznych, prób szczelności - niezbędnych do dokonania odbioru. 

III. Budowa odcinka tłocznego do studni kanalizacji deszczowej, 

IV. Prace remontowo – budowlane w budynku wielorodzinnym. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia – 31.08.2017 r. 

 

§ 3. 

Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

zapytaniem ofertowym nr ZO/ZGM/1/2017, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane. 

3. Wykonawca na swój koszt zapewni sobie miejsce poboru energii elektrycznej oraz punkt poboru wody 

i będzie ponosił koszty zużycia energii i wody. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 

i ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 



wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zabezpiecza we właściwym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych zobowiązany jest potwierdzić aktualność uzbrojenia 

podziemnego. 

7. W przypadkach koniecznych na swój koszt wykona odwodnienie terenu w ramach wartości umownej robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór właściwego użytkownika uzbrojenia podziemnego w czasie 

wykonywania prac kolizyjnych wraz z ponoszeniem kosztów tego nadzoru. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na dzień zakończenia robót, uporządkować teren budowy i przywrócić go do 

stanu pierwotnego zgodnie ze sztuką budowlaną, co potwierdzi na dzień odbioru robót stosownym protokołem. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną wobec zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub wynikłe w późniejszym czasie, a mające 

udowodniony związek przyczynowy z wykonywanymi robotami. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru (przedstawicielowi Zamawiającego) 

robót zanikowych i ulegających zakryciu, jak również sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym 

geodezyjnej w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf, przy czym koszty z tego tytułu ponosi 

wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia, 

b) przy zgłoszeniu gotowości do odbioru robót dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w plikach dxf, 

• protokoły: przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego, prób ciśnieniowych, in. 

• protokoły z pomiarów urządzeń elektrycznych, 

• protokoły z próby szczelności odcinka tłocznego 

• protokół z przeszkolenia obsługi przepompowni, 

• inne ( świadectwa PZH, atesty, certyfikaty) 

c) zapewnić osoby uprawnione do instalacji i dokonania pomiarów odbiorowych urządzeń elektrycznych – 

przepompowni, wentylatora ściennego. 

 

13. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy (osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania) w osobie 

.............................................................. i przekazuje zamawiającemu, dokumenty wymagane zgodnie z ustawą  

Prawo Budowlane, a mianowicie oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, zaświadczenie 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz o posiadanych uprawnieniach budowlanych. 

 

§ 4. 

Obowiązki zamawiającego 

1. Koszty związane z umieszczeniem, urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w pasie drogowym 

poniesie Zamawiający (jeżeli dotyczy). 

2. Zamawiający zapewni na swój koszt nadzór nad realizacją zadania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 5. 

Nadzór 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.  



2. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu na teren budowy, kontroli wbudowywanych 

materiałów, włącznie z wpisem do dziennika budowy i wstrzymaniem robót w przypadku stwierdzenia 

niezgodnego z umową wykonywania robót, przez upoważnione osoby Zarządu Zamawiającego oraz 

upoważnione przez Zarząd. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

- netto ……………… PLN (słownie zł: ……………… ……/100), do kwoty netto doliczony będzie podatek 

VAT w wysokości …………… co stanowi kwotę podatku VAT: …………..PLN (słownie zł: ……………/100 ), 

- należna kwota brutto wyniesie: ………………… PLN (słownie zł: ……………………………../100) 

• Wartość robót drenażu odwadniającego wynosi: ……………… PLN netto 

• Wartość robót montażu przepompowni wynosi: ……………………. PLN netto 

• Wartość robót ogólnobudowlanych: ……………………. PLN netto 

• Wartość robót odcinka tłocznego: ……………………. PLN netto 

2. Termin płatności – wymagany termin 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po wcześniejszym protokolarnym odbiorze 

końcowym bez uwag przedmiotu umowy.  

 

§ 7. 

Odbiór 

1. Po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy Wykonawca na piśmie powiadamia Zamawiającego 

o gotowości robót do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 

1 powołać komisję w celu dokonania odbioru robót. 

3. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować wszystkie wymagane 

przepisami ustawy Prawo Budowlane dokumenty i przekazać je zamawiającemu w szczególności 

inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf oraz kompletną 

dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie 

dostarczenia w/w dokumentów najpóźniej w dniu odbioru, Zamawiający odstąpi od czynności 

odbiorowych do momentu uzupełnienia wymaganych dokumentów. 

4. Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to zamawiający 

odmówi odbioru robót do czasu usunięcia tych wad wyznaczając termin na ich usunięcie. Wznowienie 

czynności odbiorowych nastąpi po usunięciu wad, o czym wykonawca powiadomi zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć lecz umożliwiających użytkowanie przedmiotu 

umowy, zamawiający obniży wykonawcy należne mu wynagrodzenie. Wysokość obniżenia 

wynagrodzenia ustali inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu 

umowy, zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez wypłacenia 

wykonawcy wynagrodzenia za powtórne jego wykonanie lub odstąpienia od umowy bez wypłacenia 

ustalonego wynagrodzenia. 

8. Na dzień odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu protokół przekazania 

pasa drogowego zarządcy drogi i protokół usunięcia usterek (jeżeli takowe były), protokół 

przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na danej posesji (jeżeli dotyczy) podpisanego – 

zatwierdzonego przez właściciela posesji i inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 

§ 8. 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji 36 miesięcy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady i liczy się od  daty protokołu odbioru końcowego robót (po wykonaniu całego 

zakresu robót). 

2. W przypadku wykrycia wady Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 

7 dni od dnia wykrycia wady. 

3. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

4. Udzielony okres gwarancji na roboty budowlane odnosi się do całości wykonanego zadania, a tym 

samym obejmuje wbudowane materiały i urządzenia.  

 

§ 9. 

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mianowicie: 

a) Zmiana terminu wykonania robót z tytułu przerwania robót na czas konieczny ze względu na przyczyny 

niezależne od Wykonawcy lub Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

2. Propozycja zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt 1. winna być niezwłocznie przekazana w formie 

pisemnej Zamawiającemu i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, zmiana będzie wprowadzona do 

umowy w formie aneksu. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

Strony umowy wprowadzają kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

a) nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% liczonej od umownego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad ustalony termin wykonania przedmiotu umowy, 

b) zwłoki usunięcia wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru robót lub w okresie trwania 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% liczonej od umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki ponad ustalony termin usunięcia wad przedmiotu umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% liczonej od umownego wynagrodzenia 

brutto. 

2. Wykonawca zastrzega sobie od Zamawiającego kary umowne z tytułu: 

a) nie dotrzymania ustalonego terminu zapłaty za wykonany przedmiot umowy w wysokości 0,1% liczonej 

od umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie ponad ustalony termin zapłaty, 

b) za nie przystąpienie w ustalonym terminie do odbioru robót w wysokości 0,5% liczonej od umownego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze ponad ustalony termin odbioru robót, 

c) za odstąpienie od umowy z winy zamawiającego w wysokości 30% liczonej od umownego 

wynagrodzenia  brutto. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod  rygorem nieważności. 



2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu 

postępowania cywilnego i ustawy prawo budowlane. 

3. Ewentualne spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo dla zamawiającego Sąd 

Cywilny. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta i kosztorys budowlany Wykonawcy oraz: Projekt 

budowlano - wykonawczy, zapytanie ofertowe nr ZO/ZGM/1/2017. 

5. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                           WYKONAWCA 

 


