
 

Załącznik Nr 3 
 

UMOWA Nr ……../2015 - wzór 

 

 

zawarta  w dniu ……………… w Płońsku  pomiędzy:  

 

reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

 

zwanymi dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści : 

 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta z zastosowaniem art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2013, poz.907 - j.t. z późn. zm )   

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest remont elewacji polegający na naprawie elewacji zachodniej budynku 

na odcinku 1,56 m i 27,9 m oraz naprawa schodów wejściowych od strony południowej i 

zachodniej zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączonym do oferty kosztorysie 

sporządzonym na podstawie przedmiaru robót przedstawionego przez Zamawiającego i Opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik Nr 1. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren wykonywania robót w terminie do 7 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy . 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 28.08.2015 

3. Za termin wykonania umowy określony w ust.2 uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego, jeżeli nastąpi odbiór bezusterkowy. W przypadku stwierdzania w trakcie odbioru 

końcowego wad lub usterek za datę wykonania umowy uznaje się dzień podpisania przez strony 

protokołu bezusterkowego końcowego odbioru. 

4. Data  odbioru końcowego zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego. 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.: 

1. Protokolarne przekazanie terenu robót. 

2. Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 

3. Wskazanie miejsca poboru  energii elektrycznej i wody  do celów  budowy i socjalnych.  

4. Zapewnienie bieżącego  nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy. 

5. Odebranie przedmiotu umowy. 

§ 4 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i 

zapewnienie od dnia rozpoczęcia robót dozoru mienia na tym terenie na własny koszt, jeśli taki będzie 

wymagany. 



2. Zagospodarowanie placu robót wraz z zapleczem na własny koszt, ponoszenie kosztów za zużycie 

mediów (pobór wody i energii elektrycznej) oraz zapewnienie na terenie prowadzonych robót 

niezbędnych przejść, dróg komunikacyjnych oraz ładu i porządku. 

3. Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robót oraz robót wykonanych w przypadku złych 

warunków atmosferycznych, między innymi w trakcie opadów deszczu. 

4. Rozpoczęcie robót nie wcześniej niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie 

później niż w terminie 7 dni od wskazanego możliwego terminu rozpoczęcia robót. 

5. Umieszczenie na terenie robót niezbędnych tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

6. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem zamówienia, przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.  

7. Z chwilą podjęcia robót aż do chwili oddania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na mieniu oraz osobach na terenie ich 

prowadzenia, a spowodowane lub będące następstwem prac wykonywanych przez sprzęt i 

pracowników Wykonawcy. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

9. Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych  każdego używanego na budowie wyrobu. 

10. Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

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

lub termin zakończenia robót. 

11. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy. 

12. Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił funkcjonalną całość, w 

związku z czym należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się niezbędne dla 

prawidłowej realizacji robót. 

13. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w szczególności określonej w § 9 ust.4 pkt 1-4                           

i przekazanie jej Zamawiającemu. 

15. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności w trakcie 

prowadzonych prac przed wszelkimi możliwymi kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli 

państwowej. 

16. Zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji odpadów budowlanych, powstałych podczas 

realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

17. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów 

sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 

odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. 

18. Zabezpieczenie w stosowne instrukcje wyposażenia wymagającego stałej obsługi. 

19. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je 

tak, aby nie narażać osoby i mienie na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych 

robót. Roboty wymagające czasowego odłączenia prądu, ciepła i wody muszą być zorganizowane po 

godzinach pracy Zespołu Szkół Nr 1 i zawsze w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

20. Dokonanie na okres robót niezbędnych zabezpieczeń przed zabrudzeniem, kurzem i pyłem 

poprzez odgrodzenie części robót budowlanych od narażonych na te czynniki sprzętu, urządzeń i 

pomieszczeń. 

21. Natychmiastowe usuwanie zabrudzeń z powierzchni objętych pracami, dbanie o czystość miejsc 

składowania materiałów budowlanych. 

 

§ 5 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty 

Wykonawcy w wysokości ………………………………………. zł brutto; słownie złotych brutto: 

………………………………………………. 



w tym: 

podatek VAT 23% , kwota podatku VAT: ……….złotych; 

słownie złotych kwota podatku VAT:  ………………………………………………. 

Netto: ………..zł słownie netto: ……………………………………..złotych. 

 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w 

związku z realizacją niniejszej umowy (m.in. opłaty podatkowe, koszty transportu, wywozu śmieci 

powstałych podczas realizacji robót i ich utylizację, roboty tymczasowe i towarzyszące, wywóz 

nieczystości i inne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy). 

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

podstawą do żądania podwyższenia  wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni po wystawieniu i  dostarczeniu  przez 

Wykonawcę faktury. 

5. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego robót -   

bezusterkowego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.  

 

§ 6 

 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………………. 

2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będzie ……………………….. 

3. Wykonawca może zaproponować zmianę Kierownika budowy informując o tym Zamawiającego z 

co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wymagane prawem uprawnienia. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w szczególności  następujących przypadkach: 

1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kierownika budowy / Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2) Nie wywiązywania się Kierownika budowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego z 

obowiązków wynikających z umowy. 

3) Jeżeli zmiana Kierownika budowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego staje się konieczna z 

jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego 

np. rezygnacja Kierownika budowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego, itp. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że Kierownik 

budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy należycie lub współpraca z nim 

nie układa się właściwie. Żądanie musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie. 

6. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie uzgodnionym. 

7. Zmiana Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany niniejszej 

umowy. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się dnia następnego od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki, które wystąpią w 

okresie gwarancji,  

a) bezzwłocznie, po pisemnym zawiadomieniu (list, faks, email)  Wykonawcy przez Zamawiającego 

w przypadku awarii uniemożliwiających eksploatację przedmiotu umowy oraz wad zagrażających 

bezpieczeństwu osób i mienia. 



b) w terminach każdorazowo ustalanych przez Zamawiającego po pisemnym zawiadomieniu (list, 

faks, email)  Wykonawcy przez Zamawiającego - w pozostałych przypadkach 

 

W sytuacjach uzasadnionych, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, dopuszcza się 

wydłużenie terminu na usunięcie usterki lub wady. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

obejmujący okres od zgłoszenia do dnia usunięcia wady lub usterki. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) niewykonanie przedmiotu umowy w dacie wskazanej w § 2 ust 2 – za każdy dzień opóźnienia 

w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy 

2. W razie odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy i  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

 

Zasady odbioru przedmiotu umowy: 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy 

2) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady zwany pogwarancyjnym 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, bezpośrednio w 

siedzibie Zamawiającego. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone przez Kierownika budowy  i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 

szczególności następujące dokumenty: 

1) Zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego kompletną 

dokumentację budowlaną (wraz z naniesionymi zmianami przez kierownika budowy), opisaną 

i skompletowaną w dwóch egzemplarzach. 

2) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie  z przepisami. 

3) Dowody uiszczenia opłaty za utylizację odpadów, wywozu na wysypisko itp. 

4) Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku o uregulowaniu opłat związanych    

z poborem energii i wody przez Wykonawcę na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego. Dokonanie odbioru nastąpi w ciągu 7 dni 

roboczych, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek lub braków w dokumentacji Zamawiający 

dokona odbioru w powyższym terminie od usunięcia wady lub usterki z zastrzeżeniem § 2 ust. 3. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) W przypadku istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin do 

ich usunięcia. 

2) Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej. 

7. W okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień upływu okresu gwarancji i rękojmi za 

wady Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru pogwarancyjnego. 



8. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Zamawiający przystąpi do 

usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy po upływie terminu 30 dni, licząc od ostatecznej daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

9. Ze wszystkich czynności odbiorowych Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia 

odpowiednio protokołów z odbiorów : końcowego i protokołu odbioru ostatecznego. Protokół z 

odbioru końcowego musi być załączony do faktury. 

 

§ 10 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy: 

 

1) W przypadku wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy. 

3) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

4) Gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bezzwłocznie bez uzasadnionych przyczyn 

po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego oraz jej nie kontynuuje, mimo wezwania 

Zamawiającego. 

5) Gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni. 

6) Gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje jej zgodnie                              

z warunkami umownymi i wskazaniami Zamawiającego. 

7) Powstania w ramach wykonywanych prac wad nie nadających się do usunięcia  

i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający zostają obciążeni 

następującymi postanowieniami: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych robót do dnia 

odstąpienia. 

2) Strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane prace. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca po uprzednim wezwaniu Zamawiającego nie dokona 

inwentaryzacji wykonanych robót, Zamawiający zinwentaryzuje jednostronnie roboty 

wykonane przez Wykonawcę. W wyżej opisanej sytuacji Wykonawca traci prawo do 

podważenia kalkulacji Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

1.  Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania oraz terminu płatności z przyczyn niezależnych od 

stron umowy i niemożliwych do przewidzenia w tym warunków atmosferycznych, działanie 

sił wyższych, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 

2) zmiany przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego imiennie wyznaczonych w umowie  do 

jej realizacji z przyczyn niezależnych od stron umowy i niemożliwych do przewidzenia , po 

uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,  

3) zmiany adresu Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.  

4) wydłużenia terminu gwarancji , po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 



5) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub 

zmianę technologii, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 

6)  rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn 

technicznych , po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy, 

2. Zmiany umowy określone w ust. 1ninijszego paragrafu nie będą skutkować zmianą    

       wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy (z zastrzeżeniem ust. 1.   

       pkt. 6 niniejszego paragrafu) . 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 12 

 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły: 

1) Po stronie Wykonawcy:  

  

2) Po stronie Zamawiającego:  

 

§ 13 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,   

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi 

do tych ustaw. 

2. Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

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

jeden dla Wykonawcy. 

1. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA 

 


