
 
 
 
 
 
- Projekt - 

UMOWA NR ....... 
 
W dniu ....................... w …………….., pomiędzy………………, ………………………………, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 
…………………………….. – ……………………………………… 
a : 
...................................................................................................................................,  zwanym w treści 
umowy   
„Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
..................................................................................................... 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego /art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, wraz z późniejszymi zmianami/, została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 
§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające 
na...................................................................................................., na warunkach określonych w SIWZ 
Nr .................. z dnia...................., stanowiącej integralną część umowy. 
§ 2 
Na przedmiot zamówienia składają się: 
.................................................................................................................................................... 
§ 3 
Ustala się termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
do dnia.......................................................... roku. 
§ 4 
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zwierający specyfikację 
istotnych warunków zamówienia , oznaczoną nr ....................................... wraz z załącznikami, 
zawierającymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one 
wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
§ 5 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 
.................................................................................................................................................... 
Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy szczegółowe dot. nadzorów inwestorskich. 
§ 6 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................................................................ 
§ 7 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy do 
........................................................ r. 
§ 8 
1/ Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkowuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż 
termin odbioru końcowego robót. 
§ 9 



1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia 
znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, 
2/ Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonane zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
§ 10 
1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2/Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane, oraz projektu, a także posiadać atest zgodnie z PN. 
3/ Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
§ 11 
1/ Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2/ Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a/ roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. 
b/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 
pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych. 
§12 
1/ Strony ustalają wartość całkowitą wykonania inwestycji określonej w § 1 i 2 umowy na 
kwotę................................ , słownie/ ........................................./, w której to kwocie mieści się 
podatek VAT. 
Kwota ta nie może ulec podwyższeniu przy realizacji podstawowego zakresu umowy. 
2/ Wynagrodzenie jest zgodne z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy 
oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3/ W przypadku zaniechania części robót ( o których mowa w § 1i 2 ) Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie  zmniejszone o wartość robót zaniechanych – co zostanie ustalone na podstawie 
kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem do niniejszej umowy. 
§ 13 
W zakresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora w 
terminie 7 dni o: 
a/ zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
b/ zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
c/ ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
d/ wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 
e/ ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 
f/ zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 
§14 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 i 2 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1/ zapewnienie specjalistycznego nadzoru kierownictwa robót, 
2/ informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 
odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić do stanu poprzedniego bez dodatkowego wynagrodzenia. 
§15 
3. Kary umowne 
3.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 



w wysokości 0,5 % faktury częściowej lub końcowej za każdy dzień zwłoki.  
3.2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia. 
3.3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % umownej wartości zamówienia. 
3.4. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przedmiotu zamówienia dokona jego 
sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania robót, Wykonawca usunie 
nieprawidłowości w terminie określonym w protokóle odbioru wykonanych robót. W przypadku , gdy 
poprawa będzie odbywała się po terminie zakończenia robót określonym w zleceniu będą naliczane 
kary umowne określone w niniejszej specyfikacji  
3.5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną.  
3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
§16 
1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą poszczególne roboty zgodnie z § 2. 
2. Wykonawca / kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót 
pisemnie. 
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 
może odmówić odbioru wyznaczając termin do usunięcia. 
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru występowania wad nie nadających się do usunięcia 
Zamawiający może: 
a/ obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie umożliwiają użytkowania obiektu, 
b/ odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
5. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i 
wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
6. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 
7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności jeśli stwierdzone wady i 
usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu, do czasu ich usunięcia. 
8. Strony postanawiają, ze z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 
1/ oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu, 
2/ datę rozpoczęcia i zakończenia części odbioru, 
3/ oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności 
4/ wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu przy odbiorze, 
5/ wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 
zgodności ich wykonywania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 
przepisami techniczno-budowlanymi, 
6/ wymienienie ujawnionych wad, 
7/ decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy oddanego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, co do terminu usunięcia wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które 
Zamawiający uznał za jako nie nadające  się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, 
8/ oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9/ podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
10/ Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru oraz termin, o którym mowa w § 3 niniejszej 
umowy. 
9. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru a w 
szczególności: 



1/ do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień 
przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: 
a/ dziennika robot, 
b/ niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
c/ pisemną gwarancję na okres zgodny z postanowieniem zawartym w § 17 umowy. 
§ 17 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, który wynosi ...................... lata 
od daty odbioru końcowego robót wymienionych w  § 1 i 2. 
§ 18 
Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek. 
§ 19 
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało raz fakturą końcową. 
2. Faktury częściowe będą wystawiane .................................. 
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowić będzie protokół 
końcowego odbioru robót podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
§ 20 
1.Strony ustalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy przez Zamawiającego będzie 
wynosił:.................................... 
§ 21 
1/ Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 
2/ Zakazuje się zmian 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 był przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 
dla zamawiającego. 
§ 22 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonane umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 
2/ na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze 
zobowiązań umownych, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków 
finansowych na cel oznaczony w umowie – w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o braku 
tych środków. 
3/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
4/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
5/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
6/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzialnego braku 
środków finansowych na cel oznaczony w umowie. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 



1/ W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
która odstąpiła od umowy, 
3/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, 
6/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do : 
a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
b/ przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu budowy. 
§ 23 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonane robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca uprawniony jest do  
wystąpienia na drogę sądową. 
5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny, właściwy dla miejsca wykonywania umowy. 
§ 24 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
§ 25 
Integralną częścią niniejszej umowy są : 
1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
§ 26 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
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