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Załącznik nr 8 do SIWZ 
-projekt- 
U M O W A N R  ZP.271.1.2014 
 
W dniu ......………… 2012 r. w Izbicku  pomiędzy: Gminą Izbicko z siedzibą   w  Izbicku,                                  
ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko reprezentowaną przez: ……………………………, zwaną dalej 
"Zamawiającym" 
a 
………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną 
przez: ………………………………………………………………………… 
zwaną dalej "Wykonawcą"  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
§ 1  

         PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa muszli koncertowej na boisku 
sportowym w miejscowości Izbicko, numer sprawy: ZP.271.1.2014 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z  wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

  § 2  
         OBOWIAZKI STRON 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
  1) protokolarnie przekazanie frontu robót, 
  2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 
  3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 
  4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
wykonywanych robót. 
  5) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jej należytego wykonania. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
  1) przyjęcie frontu robót, 
  2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
  3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w 
trakcie wykonywania robót . 
  4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 
wykonania robót. 
  5) wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 
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  6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od 
pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać 
pisemną aprobatę Zamawiającego; 
  7) współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, 
  8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujących poprawność i 
właściwą jakość wykonanych robót.  
  9) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 
przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 
  10) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu i 
inspektorowi nadzoru celem dokonania wpisów i potwierdzeń, 
  11) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 
  12) uporządkowanie terenu budowy po zakończe3niu robót, 
  13) stosowanie się do zasad wykonania i odbioru robót określonych w STWiOR  

 
   §3 

PODWYKONAWCY  
 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na  podwykonawcę, 
który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 
przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 
związanych z gwarancją i rękojmią. 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 7 dni. 
4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 
w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 
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tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ §5 k.c. i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej z płatności przysługującej Wykonawcy. 
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
                  

     § 4  
ODBIÓR 
 

1. Przedmiotem odbioru robót będzie odbiór końcowy. 
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.  
3. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje – np. certyfikaty 

jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje 
dotyczące eksploatacji.                                                                                                                                             

4. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 

14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę 

odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA  
 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
          protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

2. Termin zakończenia inwestycji 31.07.2014r. 
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3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie 
Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów. 

 
  § 6 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości .................................zł brutto, słownie : ……………. 
Kwota powyższa obejmuje podatek VAT w wysokości ..........................zł, słownie: ………. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją                               
techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi  jedną fakturą końcową 
wystawioną przez Wykonawcę i na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
końcowego  robót. 

5. Płatność przelewem nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 
do 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 
Nazwa banku i nr konta Wykonawcy ………………………………………………. 

6. Za nieterminową płatność wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 
odsetki ustawowe. 

 
        § 7 

             ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY 
 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §6 pkt. 1, tj. ……..zł (słownie:………… )  w formie: 
……………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
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terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres 
gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

4. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie 
wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych 
na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na 
zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy 

 
§ 8 

GWARANCJA I REKOJMIA  
 

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji –dokument 
gwarancyjny stanowi załącznik nr 8a do umowy. 
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 
umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów będących przedmiotem 
odbioru. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (faksem lub listem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
8. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie pisemnej. 
9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 
       

§ 9  
ZMIANA UMOWY 
 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w 
przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie 
przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu:                                                     
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków:  
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a. Zmiana nazwy firmy, danych adresowych, zmiana osób uprawnionych do podpisania umowy, 
bądź  osób odpowiedzialnych za kierowaniem budowy,  zmiana numeru konta bankowego – 
jeżeli wymienione wyżej zmiany nastąpiły po zawarciu umowy,  

b. Wystąpienie robót zamiennych, 
c. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy 

niezależnych, których nie można było przeć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe 
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą: 
niesprzyjające warunki atmosferyczne,  awarie, akty wandalizmu , siła wyższa w rozumieniu 
kodeksu cywilnego, 

d. wystąpienie innych wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie 
mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, 

e. strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i  wymagają formy 
pisemnej ( aneks ) pod rygorem nieważności. 

   
§ 10  

KARY UMOWNE  
 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady 
stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 
2) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w 
terminie wyznaczonym. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 
zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, 
które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy 
zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 
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§ 11  

ODSTAPIENIE OD UMOWY  
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

 
§ 12  

POSTANOWIENIA KONCOWE  
1. W imieniu Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest -  ……………..  
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest-  ……………… 
3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 
egz. Wykonawca. 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 


