
Załącznik nr 8

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ............................. w Krempnej pomiędzy:

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez:

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna

a ...................................................................................................................................................

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

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

o następującej treści:

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego UG.271.5.2011  w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane i remontowe 

w ramach zadania „Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Kotani poprzez 

budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska”.

Zakres  prac  obejmuje  w szczególności  wykonanie  następujących  grup prac  remontowych 

i budowlanych:  budowa  budynku  socjalno  –  szatniowego  w  technologii  tradycyjnej, 

wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacji  sanitarnej, budowa 

osadnika na ścieki  – szamba,  wykonanie przyłącza energetycznego,  wykonanie dojścia do 

budynku szatniowo – socjalnego, wykonanie parkingu, wykonanie ogrodzenia panelowego, 

wykonanie montażu ławek parkowych.

Realizacja  zamówienia  podzielona  jest  na  2  etapy.  Pierwszy  etap  realizacji  zamówienia 

obejmuje budowę budynku szatni wraz z przyłączami oraz wykonanie chodnika dojścia do 

budynku – termin zakończenia realizacji pierwszego etapu zamówienia – 30 listopad 2011 r. 

Drugi etap realizacji zadania obejmuje wykonanie pozostałych prac budowlanych takich jak: 

wykonanie  parkingu,  wykonanie  ogrodzenia  panelowego,  montaż  ławek  parkowych  w 

terminie do 31.07.2012 r.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:
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− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

− Oferta wykonawcy

§ 2

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót: ............................

- zakończenie robót: 31.07.2012 r.

2. Opóźnienie w przekazaniu placu budowy powoduje przesunięcie terminu zakończenia 

o proporcjonalny okres. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 

do ..............................................

§ 3

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  siłami  własnymi,  zgodnie 

z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

a w  szczególności  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  normami  oraz  zasadami 

i przepisami  BHP,  przez  wykwalifikowaną  kadrę  z  odpowiednimi  uprawnieniami 

i z należytą starannością.

2. Zastosowane  materiały  powinny  odpowiadać,  co,  do  jakości  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – 

Prawo budowlane i projektu budowlanego. 

3. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych 

dokumentów  powinny być  dołączone  do  dokumentacji  powykonawczej  przedstawionej 

Komisji Odbioru robót. 

4. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  z  materiałów  własnych,  dopuszczonych  do 

stosowania w budownictwie. 

5. Podczas  prowadzenia  wszelkich  robót  budowlano  –  remontowych  należy  uwzględnić 

specyfikę  terenu,  na  którym  będą  one  prowadzone  oraz  przebieg  instalacji  urządzeń 

technicznych a w razie ich uszkodzenia Wykonawca na własny koszt dokona stosownych 

napraw przywracając ich pierwotny stan

6. Wykonawca  bezpośrednio  po  wykonaniu  robót  (nie  później  niż  w  terminie  3  dni) 

uporządkuje  miejsca  prowadzenia  robót.  W  przypadku  nie  uporządkowania  terenu 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych. 
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7. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  materiały  i  wyroby  budowlane 

zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we 

własnym zakresie. 

§ 4

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ........................................................

Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego i jest uprawniony do wydawania poleceń 

związanych z jakością i ilością robót. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa 

oddzielna  umowa  o pełnienie  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonanie  robót  zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie .................................................................

Wykonanie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

§ 5

1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  ust.  2  umowy  ustala  się  cenę 

kosztorysową  netto  za  wykonanie  prac  w  kwocie  ........................................ 

(słownie:........................................................... zł), co stanowi brutto .........................................

(słownie:  ...........................................................  zł),  zgodnie  ze  złożonym  kosztorysem 

ofertowym i ofertą przetargową.

2.  Wszelkie  roboty  nie  objęte  niniejszą  umową,  tzn.  nie  przewidziane  w  dokumentacji 

ofertowej,  których  nie  można  było  przewidzieć,  a  których  wykonanie  jest  niezbędne  do 

zrealizowania  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  na  podstawie 

protokołu konieczności sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego.  Roboty  te  rozliczane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych 

przygotowanych  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonych  przez  Inspektora  Nadzoru 

i Zamawiającego, na które zostanie spisana umowa dodatkowa.

3. Bez uprzedniej  zgody Zamawiającego wykonane mogą być  jedynie prace niezbędne ze 

względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

4.  Wykonawca  przejmie  protokolarnie  teren  budowy  od  Zamawiającego,  a  Zamawiający 

dokona protokolarnego odbioru robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez którąkolwiek ze stron wady:

• nadające  się  do  usunięcia  –  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  do  czasu  ich 

usunięcia,
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• nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady 

uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem może odstąpić od 

umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych.

   § 6

1.  Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  na wykonane roboty.  Termin gwarancji 

wynosi 36 miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

• wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

• usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych 

w okresie gwarancji

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

wypadkach i w następujących wysokościach:

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5  % wartości umowy 

wskazanej w § 5 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

2) w przypadku  nie  dotrzymania  terminu  załatwienia  reklamacji  w  wysokości  1  % 

wartości  umowy wskazanej w § 5  za  każdy dzień  opóźnienia  (nie  mniejszej  niż 

20 zł),

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% 

wartości umowy wskazanej w § 5 (nie mniejszej niż 20 zł.),

2. W przypadku  opóźnienia,  o  którym  mowa  w ust.  1  pkt  1)  lub  nie  dotrzymania  terminu 

załatwienia  reklamacji,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt.  2),  przekraczającego  14  dni, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

oraz naliczenia kar umownych w sposób określony ust. 1 pkt 3).

3. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca ustanowione kary umowne 

Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego
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§ 8

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie 2 fakturami 

(częściową  i  końcową)  wystawionymi  za  roboty  budowlane,  w  tym  przypadku  tj.  po 

wykonaniu  pierwszego  etapu  zadania  (budowa  budynku  szatni  wraz  z  przyłączami  oraz 

wykonanie chodnika dojścia do budynku) oraz druga płatność faktura końcowa po wykonaniu 

pozostałych  prac  budowlanych  takich  jak:  wykonanie  parkingu,  wykonanie  ogrodzenia  , 

montaż ławek parkowych ujętych w kosztorysie ofertowym, po zakończeniu i odbiorze robót.

2.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  częściowej  za  wykonane  roboty  będzie  wykonanie 

pierwszego  etapu  zadania  (budowa  budynku  szatni  wraz  z  przyłączami  oraz  wykonanie 

chodnika dojścia do budynku) na podstawie zakończonych elementów scalonych zgodnie z 

kosztorysem  ofertowym  oraz  odpowiedni  protokół  odbioru  wykonanych  robót  podpisany 

przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

3.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  końcowej  i  końcowego  rozliczenia  robót  stanowi 

protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

   § 9

1. Ustala się następujące terminy płatności faktur:

• faktura częściowa w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę

• faktura końcowa w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę

• każdorazowo do faktury  Wykonawca  dołączy dokumenty  stanowiące  podstawę  jej 

wystawienia.  Zapłata  należności  z  faktury  nastąpi  bezgotówkowo  przelewem  na 

rachunek bankowy Wykonawcy w Banku .......................................................................

            Nr .....................................................................................................................................

• w  razie  stwierdzenia  zaistnienia  błędów  w  wystawionych  przez  Wykonawcę 

fakturach,  Zamawiający zawiadomi  o tym Wykonawcę  i  zażąda  właściwej  faktury 

korygującej.  W takim wypadku terminy o których  mowa w ust.  1  biegną od dnia 

otrzymania właściwej faktury korygującej.

 § 10

Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy przez cały czas realizacji zadania oraz jest 

zobowiązany zapewnić warunki bezpieczeństwa do czasu protokolarnego przejęcia.

§ 11

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy:

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek  Wykonawcy, jeżeli 

ze  względu  na  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  niemożliwych  wcześniej  do 
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przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót 

budowlanych podstawowych określonych w niniejszej umowie.

-  wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli 

ze  względu  na  konieczność  zwiększenia  zakresów  rzeczowych  elementów  robót  ujętych 

w kosztorysie  ofertowym  (popartych  pisemnym  uzasadnieniem  Inspektora  Nadzoru 

i zaakceptowanych  przez  Zamawiającego),  niemożliwe  będzie  dotrzymanie  terminu 

zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w niniejszej umowie.

-  wydłużenia  terminu zakończenia  realizacji  umowy na skutek  zaistnienia  „siły  wyższej”. 

O interpretacji  zdarzenia  „siły  wyższej”  i  ewentualnym  uznaniu  przedłużenia  terminu 

realizacji  wykonania  robót  z  tego  powodu,  będzie  decydował  Zamawiający  w  trakcie 

realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą polecić dokonywanie takich zmian 

jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona każde z poniższych 

poleceń:

• zmieni kolejność wykonywania robót,

• wykona roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia, 

• pominie wykonanie wskazanych robót,

• wykona roboty zamienne

2)  Wszelkie  zmiany  umowy mogą  być  dokonane  tylko  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.

§ 12

1. Wykonawca wniesie przed  podpisaniem umowy na konto Zamawiającego 3% wartości 

ceny  całkowitej  zadania  zaokrąglonej  do  pełnych  100  zł  podanej  w  ofercie  jako 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. .................................................. zł

(słownie: ...............................................................................................................)

w formie .....................................................................................................................................

2.  Strony ustalają,  że  wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy zwolnione 

zostanie następująco:

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

b) 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
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3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono  przechowywane,  pomniejszonymi  o  koszty  prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmiany jego wysokości.

5.  Jeżeli  w toku realizacji  przedmiotu  umowy,  z  powodu zwiększenia  się  wartości  robót 

ustalona  wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  ulegnie  zmianie, 

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzupełnić  wniesione  zabezpieczenie  przed  udzieleniem 

zamówienia na roboty dodatkowe. 

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, ze 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 tych 

okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c)  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 14 dni.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a)  Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktury,  mimo  dodatkowego 

wezwania  w  terminie  1  miesiąca  od  upływu  terminu  na  zapłatę  faktury,  określonego 

w niniejszej umowie;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  opuścić  teren  budowy  na  koszt  własny  w  możliwie 

najkrótszym terminie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

(Inspektora Nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na 

dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła od umowy,

c)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umowa, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d)  Wykonawca  zgłosi  aby  Zamawiający  dokonał  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót 

zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych Wykonawca usunie również z terenu 

budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza, 

e)  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 

odpowiada zobowiązany jest do:

– dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,

– rozliczenia się z Wykonawca z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

– przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać  będą polubownie.  W przypadku  nie  dojścia  do porozumienia  spory podlegają 

rozstrzyganiu przez  Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą umową stosuje się  przepisy prawa polskiego w 

szczególności  kodeksu  cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  kodeksu 

postępowania cywilnego.
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§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczaniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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