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  - p r o j e k t -                                     

 
 

U M O W A    N R  ......................... 
na wykonanie robót budowlanych 

 
 
W dniu .........................................w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez  Burmistrza – mgr. Piotra Sollocha 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” z siedzibą w : Krapkowicach ul.3-go Maja 17 
 
a     
2. ................................................................................................................................. 
 
reprezentowanym przez : 
 
- ................................................................................................. 
 
- ................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści : 
 

§ 1 
 
1. Zgodnie z wyborem oferty w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 

........................................................... 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu : 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

2. Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie   
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1.  Przedmiot umowy określony w § 1będzie realizowany na podstawie pisemnych  

poleceń wykonania robót. 
2.  Zamawiający określa maksymalną kwotę umowną na wartość:  
 
    ………………. zł. /netto/ + ……………….. zł. /VAT 22%/ = ……………zł. brutto   
3. Rozliczanie robót będzie następowało miesięcznie kosztorysem powykonawczym. 

 Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości  
 wykonanych w tym okresie robót – z ksiąŜki obmiaru.  
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4. Ustalone ceny nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy, chyba Ŝe nastąpi 
ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 

 
 5. Wielkość przenoszonych zobowiązań finansowych w trakcie obowiązywania  

umowy nie moŜe przekraczać kwot przewidzianych w uchwałach budŜetowych 
Gminy przeznaczonych na ten cel. 

 
§ 3 

  
Wykonawca nie będzie zatrudniał podwykonawców celem realizacji umowy.    

 
§ 4 
      

1. Faktura za wykonane roboty będzie realizowana po uprzednim sprawdzeniu i 
akceptacji przez Zamawiającego jakości wykonanych prac oraz zgodności ich 
wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i po protokólarnym przyjęciu 
prac przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, wraz z zestawieniem ilości i 
wartości wykonanych robót, w terminie do 21 dni od dnia odbioru faktury przez 
Zamawiającego.   

2. NaleŜności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy, wskazane na fakturze.  

3. Do kaŜdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
4. Terminy zapłaty uznaje się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto 

bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą naleŜną  Wykonawcy najpóźniej 
w ostatnim dniu terminu płatności. 

 
§ 5 

 
1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie 
rozszerzona  poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji i     
      rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w  
      uŜytkowanie robót będących przedmiotem odbioru. 

 
§ 6 

 
    Wykonawca będzie realizował umowę od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2011 

roku.  
§ 7 

 
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia  

Zamawiającego prowadzić będzie : .................................................................... 
zamieszkały w  

    ................................................................................tel . ........................................... 
     2.  Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony    

wyznaczają następujące osoby :  
 
   Zamawiający : .................................................... 
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   Wykonawca : ...................................................... 

 
 

§ 8 
 
 

Wykonawca  zobowiązany jest : 
1. zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny  i prawidłowość 
    oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania , 
2. uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót i doprowadzenia terenu do 

stanu poprzedniego , 
3. do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i przy pomocy urządzeń 

odpowiadającym co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, określonych prawem budowlanym oraz wymaganiom 
dokumentacji przetargowej, 

4.  na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany 
jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające 
spełnianie wymagań, o których mowa w pkt. 3,  

5. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prace wykonywane przez 
podwykonawców, 

6. do ubezpieczenia umowy, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

7. do naprawienia bądź uzupełnienia własnymi staraniami i na własny koszt w razie 
uszkodzenia części robót  bądź kradzieŜy zamontowanych urządzeń w trakcie 
obowiązywania umowy tj. do dnia przekazania do eksploatacji wykonanych robót, 

8. do przerwania robót na Ŝądanie Inwestora i zabezpieczenia wykonanych robót 
    przed ich zniszczeniem. 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe. 
2. Badania, o których mowa w pkt. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt. 
3. badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SST oraz 

zaleceniami inspektora nadzoru.   
 

§ 10 
 

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z 
przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany : 
- odebrać wykonane roboty 
- zapłacić za wykonane roboty 
- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 
 

§ 11 
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1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną : 
a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  

ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 5 %  
      wynagrodzenia  umownego za przedmiot umowy ; 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w 

wysokości 0,2 % wartości przedmiotu odbioru za kaŜdy dzień zwłoki ; 
c) w przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu odbioru 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości 
przedmiotu odbioru za kaŜdy dzień, licząc od dnia stwierdzenia 
nienaleŜytego wykonania do dnia usunięcia wad, 

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez   
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 5 000 zł. z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 
ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177 ze zmianami). 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach        
Kodeksu  Cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość usunięcia na koszt Wykonawcy nie 
usuniętych w terminie do 5 dni wad, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o 
ich zaistnieniu. 

 5. W przypadku powtarzającego się nieterminowego usuwania wad, Zamawiający 
zastrzega sobie moŜliwość rozwiązania umowy z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy.   

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
niewaŜności . 
 

§ 13 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, nie 
stanowią inaczej.  
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej 
strony umowy . 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                                WYKONAWCA : 
 

................................        ................................. 

 

 

 


