
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia 
DKB.271.8.2011 

/projekt umowy/ 

U m o w a  N r  D K B . 2 7 1 . 8 . 2 0 1 1  
 

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

1/ Gmina Przystajń – Urzędem Gminy Przystajń z siedzibą Przystajń ul. Częstochowska 5 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  reprezentowanym przez: 
Andrzeja KUCHARCZYKA – Wójta Gminy Przystajń 
przy kontrasygnacie Olgi GRUCA – Skarbnika Gminy 
a 
2/ Firmą :  
……………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  reprezentowaną  przez: 
………………………  -  ………………………….. 
 
W oparciu o zapis art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759), bez stosowania w/w ustawy  
o udzielenie zamówienia, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres 
rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia na realizację zadania pn. 
Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku Urzędu Gminy Przystajń”, 
w tym wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla zleconego 
zakresu rzeczowego.  

2. Wykonawca oświadcza, iŜ zapoznał się z zakresem przedmiotowego zamówienia 
a wyceny dokonał na podstawie własnych kalkulacji na podstawie przedmiaru 
robót.  

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał wizji lokalnej w miejscu zlecanych prac oraz 
zapoznał się z technicznymi i organizacyjnymi warunkami realizacji prac, w tym  
z wszelkimi okolicznościami lokalizacji i stanem placu budowy i frontu robót, 
cechami szczególnymi projektu i terminami, przeznaczeniem obiektów, nie wnosi 
do nich zastrzeŜeń i uwzględnił je w umownym wynagrodzeniu i cenach 
jednostkowych. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe dla obmiarów i kalkulacji cen jednostkowych, jak teŜ 
określenia jakości uŜytych materiałów zostały zachowane wszystkie niezbędne 
normy, takŜe te, które przewidują podwyŜszony standard wykonania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot 
umowy moŜe ulec ograniczeniu. 

§ 2 

Termin rozpoczęcia robót:       po podpisaniu umowy 
Termin zakończenia pełnego zakresu robót:   21.10.2011 r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
przy czym na materiały te musi posiadać atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie w Polsce oraz odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie  
z właściwymi przepisami prawa oraz normami techniczno-budowlanymi. 



 
2. Wykonawca powinien posiadać sprzęt i kadrę techniczną i być w sytuacji 

ekonomicznej zapewniającej naleŜyte wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca wykona roboty zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz na zasadach określonych  
w szczegółowych warunkach zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót. 
 

§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie z całość przedmiotu umowy łącznie z podatkiem 

VAT w wysokości: ………………..  zł 
słownie: ……………………….. 
wynagrodzenie netto w wysokości: …………….. zł 
podatek VAT …..%  w wysokości: ………………… zł 

2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot 
umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie obniŜeniu 
odpowiednio do ograniczenia zakresu robót. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru będą roboty zrealizowane całości 
zadania. 

2. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane nie 
zadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób 
upowaŜnionych do przebywania na placu budowy,  
b) strzec mienia znajdującego się na placu budowy, 
c) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz uporządkowania placu 
budowy. 

 § 6 

1. Faktura dokumentująca wartość wykonanych i odebranych robót moŜe zostać 
złoŜona przez Wykonawcę do Zamawiającego po wykonaniu pełnego zakresu 
robót objętych niniejszą umową (z uwzględnieniem ich ewentualnego ich 
ograniczenia) i dokonaniu odbioru robót przy jednoczesnym sporządzeniu na tę 
okoliczność protokołu odbioru końcowego stwierdzającego naleŜyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za roboty podlegające odbiorowi 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

§ 7  

Nadzór nad robotami  z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:………………………… 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówione roboty zgodnie z przedmiarem 
robót, dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiającym, zasadami wiedzy 
technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 
i innymi właściwymi normami. 

2. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada 
Wykonawca. 



 
3. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obraŜeń lub śmierci osób oraz utraty lub 

uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, 
nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót  
w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do 
daty protokolarnego odbioru końcowego robót. 

§ 9 

Strony ustalają, Ŝe na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za 
wady na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku nie wykonania w terminie umownym pełnego zakresu  
rzeczowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % za kaŜdy dzień zwłoki w 
realizacji warunków umowy, licząc od całego wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot odbioru na zasadach określonych  w Zał. Nr 1 do niniejszej  umowy. 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi i 
gwarancji za wady w wysokości 0,1 % od całego wynagrodzenia umownego 
brutto za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
c) przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % od całego 
wynagrodzenia umownego brutto. 

2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŜe 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. W przypadku opóźnienia realizacji robót powyŜej 15 dni Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Wykonawca 
otrzyma jedynie wynagrodzenie naleŜne mu z tytułu wykonania części umowy do 
czasu odstąpienia przez Zamawiającego. 

§ 11 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy jeŜeli: 
a) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
b) ogłoszono upadłość Wykonawcy, 
c) wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje 
ich przez okres 7 dni, 
d) wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z zasadami oraz ogólnie 
przyjętymi normami techniczno-budowlanymi 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. c) i d), Zamawiający moŜe po 
uprzedzeniu Wykonawcy na 14 dni naprzód, wkroczyć na teren robót nie 
zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy  
i powierzyć realizację robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości  o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonanej części umowy. 

 

 



§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 14 

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzyga właściwy 
Sąd. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


