
Rozdział III - PROJEKT UMOWY
U M O W A    Nr ...........

W dniu ......... w Sawinie pomiędzy Gminą Sawin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu 
której działa:
1. Andrzej Mazur - Wójt Gminy Sawin 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Błaszczuk 
a  ......... zam. ul. ............ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: .........., zwanym dalej 
„Wykonawcą”  na podstawie udzielonego zamówienia publicznego Nr RBI.341/3/2007 w trybie „przetargu 
nieograniczonego”, została zawarta umowa o treści następującej :

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania „Przebudowę budynku Urzędu Gminy celem 
przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla 
Małych  i  Średnich  Przedsiębiorstw  w  miejscowości  Sawin,  ul.  Chutecka  12” zgodnie  z  projektem 
budowlano-wykonawczym,  przedmiarem robót,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  i 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje (kod CPV: 45.26.27.00-8):

2.1.  przystosowanie piwnic na archiwum,
2.2. roboty budowlane wykończeniowe poddasza oraz roboty remontowe parteru i I piętra,
2.3.wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w całym budynku
2.4.wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku
2.5.wykonanie instalacji elektrycznej w całym budynku
2.6.wykonanie elewacji wraz z dociepleniem całego budynku

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy i wszelkich zasad bhp.

4. Realizacja zamówienia  nie  może kolidować z  funkcjonowaniem Urzędu Gminy w godzinach pracy.  tj. 
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. rozpoczęcie – 3 dni od daty podpisania umowy
2. zakończenie robót i odbiór przedmiotu umowy:

● I etap do dnia……………...............................…………(najpóźniej do dnia 15.10.2007r)
● II etap do dnia .................................................... (najpóźniej do dnia 15.10.2008r)
● III etap do dnia .................................................. (najpóźniej do dnia 15.10.2009r)

§ 3
WSPÓŁPRACA STRON

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:
a)  teren budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy 
b) dokumentację budowlano-wykonawczą w terminie 3 dni od daty podpisania umowy 
c) dziennik budowy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie Pana ....... zam. ............... posiadający 
uprawnienia (budowlane i instalacyjne sanitarne i elektryczne) Nr ......... z dnia ........ wydane przez 
...........Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana ......... zam.................. posiadający 
uprawnienia (budowlane i instalacyjne sanitarne i elektryczne) Nr ........... z dnia ........... wydane 
przez ............ Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

§ 4
OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie ochronę mienia, urządzeń i sieci 
znajdujących się na placu budowy oraz warunki bezpieczeństwa.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) zabezpieczenia terenu budowy,



b) utrzymania na terenie budowy,  w czasie realizacji robót należytego porządku,
c) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, 
d) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na odbiór robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt:
a) zasilanie placu budowy w wodę, elektryczność, odprowadzenie ścieków (toalety wc),

5. Koszt bieżącej eksploatacji zasilania wodociągowego, elektrycznego i sanitarnego budowy ponosi 
Wykonawca.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z proj. budowlano-wykonawczym, dokumentacją 
przetargową i lokalizacją inwestycji w terenie i nie wnosi uwag ani zastrzeżeń.

§ 5
OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE WYKONAWCY

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 i § 4 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe:
a) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa przy montażu dostarczonych przez siebie materiałów i urządzeń,
b)  informowanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru),  o  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  i 
zamiennych, w terminie 3-ch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
c) informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w przypadku 
braku zawiadomienia wykonawca zobowiązany jest do odkrycia przedmiotowych robót na własny koszt,
d)  w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  robót  lub  ich  części  w  toku  realizacji,  naprawienie  ich  i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego,
e) zapewnienie bezpłatnego serwisu urządzeń przez okres gwarancji,
f)  przed  upływem  okresu  gwarancji  Wykonawca  dokona  nieodpłatnie  przeglądu  robót  i  dostarczonego  i 
wbudowanego materiału  oraz uzyska potwierdzenie Użytkownika o braku zastrzeżeń co do ich jakości. 

§ 6
ODBIORY

1. Odbiory  częściowe robót  będą  dokonywane przez inspektora  nadzoru,  z  których  sporządzane będą 
protokoły odbioru elementów, które będą stanowiły załączniki do faktur częściowych.

2. Datą wykonania przedmiotu umowy jest  data dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu 
robót,  potwierdzona  przez  inspektora  nadzoru  pod  warunkiem,  że  roboty  te  zostaną  odebrane 
protokołem odbioru końcowego.

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.
4. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) gotowość do odbioru 

końcowego po zakończeniu robót wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni  od daty dokonania wpisu,  oznaczać 
będzie  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  końcowego w dacie  wpisu  do  dziennika  budowy,  o  czym 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający wg uznania, odstąpi 
od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Strony postanawiają,  że z czynności  odbioru będzie spisany protokół  zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  na  piśmie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych.

9. Zamawiający wyznacza  terminy przeglądów przed  upływem terminu gwarancji i rękojmi, o których 
mowa w § 5 pkt f.

§ 7
ROBOTY DODATKOWE

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie 
przekroczy 20% uprzedniego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art.67 
ust.1 pkt 5 ustawy PZP, to Wykonawca zobowiązany  jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego udzielone „z wolnej ręki”.

2. Roboty  dodatkowe  zostaną  rozliczone  na  podstawie  protokołu  konieczności  wykonania  robót 
dodatkowych oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o stawki cen jednostkowych 
oraz narzutów ujętych w kosztorysie ofertowym. 



§ 8
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają,  że obowiązującą je  formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest  wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie umowne wynosi:  .......................  zł,  słownie zł: .................., 
wraz  z  podatkiem  VAT  naliczonym  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Cena  netto  wynosi 
.......................... zł zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .........................

3. Cena  ryczałtowa  obejmuje  wszystkie  prace  niezbędne  do  całkowitego  i  efektywnego  wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

§ 9
ROZLICZENIA

1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, odbywać się będzie 
fakturami częściowymi i jedną końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktur VAT częściowych stanowić będą protokoły odbioru elementów 
wykonanych robót, a do wystawienia faktury końcowej dodatkowo końcowy protokół odbioru 
przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy jak też kierownika budowy ze strony wykonawcy i 
inspektora nadzoru ze strony zamawiającego uwzględnieniem postanowień paragrafu 6.

§ 10
PŁATNOŚCI

1. Zapłata faktur dokonywana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur Wykonawcy w terminie do  .............. dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury (tj. od daty wpływu na dziennik) wraz z protokołem odbioru 
robót.

3. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują iż termin płatności biegnie od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich 
odbioru. Faktury winny być wystawiane na: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12,  NIP 
563-21-60-516.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na zakończenie robót,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w 
wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia stwierdzonego w formie protokołu,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki,

b) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w pkt 1 i 2 to wynagrodzenie należne Wykonawcy za całość 
przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT.



§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ......... zł (Słownie: ............) 
co stanowi 5 % wynagrodzenia umownego  (z VATem), za przedmiot umowy.

2. 100 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, zostaje wniesione przed zawarciem umowy w formie 
wskazanej w ofercie.
3.  Strony postanawiają, że:

a)  30  %  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest  przeznaczone  na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady;
b)  70  %  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza  się  jako  gwarancję  zgodnego  z  umową 
wykonania robót.

4. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie,  o  którym mowa  w  pkt  3  ppkt  b  w  terminie  30  dni  od  dnia 
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Część zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, Zamawiający zwróci 
nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§ 13
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozszerzają i ustalają 
na okres o trzy miesiące dłuższy niż okres gwarancji ustalony w ust. 2

2. Termin  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane,  konstrukcyjne  i  instalacyjne  objęte  niniejszym 
zamówieniem ................ miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego,

3. Wady  ujawnione  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  będą  usuwane  w  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego w stosownym protokole.

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a)  Wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  odstąpienie  od  umowy  w  tym wypadku  może 
nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) Wykonawca przerwał realizację i nie realizuje robót przez okres 10-u dni,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich przez okres 10 dni 
pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
d)  Wykonawca nie  wykonuje  robót  zgodnie z  umową, dokumentacją  projektową i  pozwoleniem na 
budowę lub też w sposób rażący nie dotrzymuje innych warunków umowy,
e) Wykonawca nie wykonał robót w uzgodnionym terminie, a opóźnienie przekroczyło 30 dni.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
b)  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  na  skutek  zaistnienia  nieprzewidzianych  uprzednio 
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  w  terminie  14  dni  od  daty  powzięcia 
wiadomości o okolicznościach określonych w pkt 1 lit. b-e i pkt 2 wraz z uzasadnieniem pod rygorem 
nieważności.

4. W  razie  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi  protokół 
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, oraz:
a)  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  wzajemnie  uzgodnionym  na  koszt  tej  strony,  która 
spowodowała odstąpienie od umowy,
b)  wezwie  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  dotychczas  wykonanych  robót  i  robót 
zabezpieczających.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.



§ 15
 ZMIANY W  UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 
ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego.

§ 16
SPORY STRON

Spory  powstałe  na  tle  realizacji  umowy  strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  Sądu  właściwego  dla  siedziby 
Zamawiającego.

§ 17
INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca i dwa Zamawiający.

§ 19
ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

podpis ........................................                          podpis .........................................

                            
 

           KONTRASYGNATA:

Podpis ......................................................
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