
                                                                        

UMOWA NR ................ projekt

Zawarta w dniu ………. r. w Myślenicach, pomiędzy:

Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8,  
NIP:  681-13-49-811,  REGON:  356586079  zwanym  w  dalszej  części  umowy
ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru  oferty w wyniku rozstrzygnięcia
procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ……….. zgodnie
z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami),
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  z  własnych
materiałów i przekazania Zamawiającemu inwestycji p.n.: 

     „Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2”.

2. Szczegółowy zakres robót objęty umową obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z
załączoną  dokumentacją  projektową i  przedmiarem robót,  stanowiącymi  jej  integralną
część i jest komplementarny z przedstawioną dokumentacją projektową. 

3. Odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 2.

1. Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  pozwolenie  na  budowę  obiektu  budowlanego,
określonego w § 1 pkt 1.

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu ………...2016 r.

3. W  terminie  wynikającym  z  pkt  2.  Zamawiający przekaże  Wykonawcy  dokumentację
projektową, o której mowa w § 1 pkt 2, wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem
budowy.

§ 3.

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga
pisemnej  zgody  Zamawiającego,  przed  jej  zawarciem.  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć  Zamawiającemu  projekt  umowy z  podwykonawcą  oraz  projekty  jej  zmian
celem  ich  akceptacji  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  także
przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej
umowy o podwykonawstwo i kopie jej zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłożenia  może  zgłosić  zastrzeżenia  do
projektu umowy z podwykonawcą (której przedmiotem są roboty budowlane) i projektu
jej zmian lub sprzeciw do zawartej umowy z podwykonawcą i wprowadzonych zmian.



                                                                        

4. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot  został  wskazany  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości  większej  niż
50.000 zł.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszystkich
informacji dotyczących podwykonawców.

6. Wykonawca odpowiada w pełni i wg wszystkich zasad określonych niniejszą umową jak i
przepisami  szczegółowymi  za  wszelkie  roboty  i  działalność  podwykonawców
zaangażowanych w realizacji przedmiotowej umowy.

7. Zamawiający  ma  prawo  żądać  od  wykonawcy,  żeby  w  umowie  z  podwykonawcą
zamieścił  obowiązek  udzielenia  przez  Wykonawcę  gwarancji  zapłaty,  na  zakres  robót
wykonywanych przez podwykonawcę.

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. W przypadku zawarcia przez wykonawcę umów z podwykonawcami o których mowa w
pkt.1 niniejszego paragrafu,  zapłata  przez Zamawiającego faktury zgodnie z § 7 pkt.1
nastąpi po udokumentowaniu przez Wykonawcę uregulowania wymagalnych zobowiązań
finansowych  wobec podwykonawców,  biorących  udział  w realizacji  odebranych  robót
budowlanych.

10. Zasady określone w pkt 1-9 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania placu budowy w terminie, o którym mowa w
§ 2 pkt 2, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb
prac budowlanych zgodnie z wymogami BHP.

2. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,
znajdujące  się  na  placu  budowy w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy.  Wykonawca
zapewni dozór mienia na terenie robót na własny koszt.

3. Od  dnia  protokolarnego  przekazania  placu  budowy  Wykonawca  odpowiada  za
organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymaniu
ładu  i  porządku,  usuwaniu  śmieci,  odpadków,  opakowań  i  innych  pozostałości  po
zużytych  przez  Wykonawcę  materiałach.  W  przypadku  zaniechania  powyższych
czynności  prace  porządkowe  mogą  zostać  wykonane  przez  Zamawiającego  na  koszt
Wykonawcy.

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  w  trakcie
trwania  robót  na  terenie  przejętym  od  Zamawiającego  lub  mających  związek  z
prowadzonymi  robotami  oraz  szkody  i  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.



                                                                        

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej
oraz  osób  trzecich  obowiązków Zamawiającego,  wynikających  z  przepisów  Prawa
Budowlanego  oraz  innych  obowiązujących  aktów  prawnych,  do  dnia  protokolarnego
przekazania inwestycji Zamawiającemu.

6. Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową,  warunkami
prowadzenia  robót,  warunkami  lokalizacyjno-terenowymi  i  uwzględnił  je  w
wynagrodzeniu. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §
7 pkt 1

7. Wykonawca  oświadcza,  iż  przyjmuje  do  wiadomości,  że  ponosi  wyłączną
odpowiedzialność za zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w
bezpośrednim  otoczeniu,  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie
wykonywania robót, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dokona ich naprawy na
własny koszt. 

8. Po zakończeniu robót wykonawca uporządkuje teren budowy, zaplecza jak również tereny
sąsiednie  zajęte  lub  użytkowane  przez  wykonawcę,  w  tym  dokona  na  własny  koszt
renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w wyniku  prowadzonych  prac  fragmentów
dróg i nawierzchni.

§ 5.

1. Termin  rozpoczęcia  robót  budowlanych  strony  ustalają  na  dzień:
………………………………... r.

a termin  ich zakończenia  na dzień:                                                 
……………………………..…r.

Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 

…………………………………………. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

………………………………….…….. - Przedstawiciel Inwestora

Inspektor Nadzoru  upoważniony będzie do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ………………..
posiadający uprawnienia nr ……………… wydane przez ................ z dnia ………………

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez w/w
Kierownika Budowy na własny koszt.

2. O  gotowości  dokonania  protokolarnego  odbioru  wykonanych  prac  w  terminie  o
którym mowa w §5.pkt1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego
w formie pisemnej (dopuszcza się fax.).

3. Fakt  dokonania  czynności  odbioru  końcowego strony potwierdzą  przez  podpisanie
protokołu końcowego odbioru robót będących przedmiotem umowy, po otrzymaniu
od Wykonawcy Dziennika Budowy z wpisem potwierdzającym zakończenie prac.



                                                                        

§ 6.

1. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za
wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  przez  okres  .......  m-cy  od  dnia  odbioru
końcowego.

2. Wykonawca  udziela  ponadto  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonania
przedmiotu  umowy na  okres  .........  m-cy  od  dnia  odbioru  końcowego.  Dokument
gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do bezpłatnego
usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (dopuszcza się
fax)  powiadomienia  przez  Zamawiającego,  w  którym  Zamawiający  ustali  termin
usunięcia usterek. W takim przypadku okres gwarancji zostanie przedłużony o czas
liczony od powiadomienia o uszkodzeniu do dnia zakończenia naprawy gwarancyjnej.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
rękojmi.

6. Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie przystąpi do usunięcia wad w
terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub nie usunie ich w
ustalonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad
osobie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy,  bez  potrzeby  uzyskiwania  upoważnienia
sądowego  do  wykonania  zastępczego.  W tym  przypadku  kosztami  usuwania  wad
zostanie obciążony Wykonawca. 

7. Okres  gwarancji  i  rękojmi,  o  których  mowa w pkt  1  i  2,  liczony będzie  od  daty
odbioru końcowego robót.

8. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót.

9. Materiały i  urządzenia  zastosowane w celu realizacji  niniejszej  umowy muszą być
zgodne  z  art.10  ustawy  Prawo  budowlane  i  powinny  być  oznaczone  znakiem
bezpieczeństwa.

10. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu
wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały (opisane i
ostemplowane przez  Kierownika  budowy),  pod rygorem odmowy dokonania  przez
Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

§ 7.

1. Za  wykonanie  w  całości  przedmiotu  niniejszej  umowy Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:

 ………………………….……………… złotych (słownie: ………………………………. ).

Wynagrodzenie  zawiera  podatek  VAT  ustalony  w  wysokości  zgodnej  z  obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.

2. W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  po  dacie  zawarcia  niniejszej  umowy
wynagrodzenie  za  wykonane  prace  zostanie  opodatkowane  stawką  podatku  w
wysokości  obowiązującej  w  dacie  wykonania  usługi,  chyba,  że  z  bezwzględnie
obowiązujących  przepisów  prawa  będzie  wynikał  obowiązek  zastosowania  innej
stawki podatku.

3. Rozliczenie  wykonanych  prac  nastąpi  na  podstawie  podpisanego  bezusterkowego
końcowego protokołu odbioru robót. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od



                                                                        

dnia  doręczenia  Zamawiającemu faktury VAT,  na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze VAT.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w tym z tytułu
uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie
w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie.

    
§ 8.

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy:

1. Kierownik  budowy  zgłasza  zakończenie  robót  wpisem  do  dziennika  budowy,
potwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jest  to  podstawą  dla  Wykonawcy  do
pisemnego  (dopuszcza  się  fax)  zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  do  odbioru
końcowego.

2. Zamawiający  w ciągu  14 dni  od  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
końcowego, sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych złożonych
przez Wykonawcę, następnie powołuje Komisję odbioru oraz ustala termin rozpoczęcia
odbioru.

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

§ 9.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisy ubezpieczeniowe, ważne co najmniej od daty
zawarcia umowy do czasu zakończenia robót, obejmujące:

a) Ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  w
związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,  ubezpieczenia  od  zniszczenia  wszelkiej
własności  spowodowanego  działaniem,  zaniechaniem  lub  niedopatrzeniem
pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy  z  polisą  OC  na  sumę  ubezpieczenia  równą,  co  najmniej  wartości
kontraktu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych w terminie
podpisania umowy. 

§ 10.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wniesienia  w  terminie  podpisania  umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej  równowartość
10% wynagrodzenia  określonego  w §7  pkt  1  tj.  ………. złotych brutto  (słownie:
………………….. ) w formie ……………………….

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu
Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego,  na  którym było  ono przechowywane,  pomniejszone o  koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wykonawcy.



                                                                        

3. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych tj.

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania
protokołu końcowego odbioru wykonanych prac.

- 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 15 dni od
daty upływu okresu rękojmi.

§ 11.

1. Strony ustalają, iż w poniższych przypadkach Wykonawca z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych na
rzecz Zamawiającego:

a) W wypadku  nieterminowego  wykonania  umowy,  Wykonawca  zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1%
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 pkt 1, za każdy dzień zwłoki,
licząc  od  dnia  następnego  po  terminie  zakończenia  robót  budowlanych,
określonego w §5 pkt 1. 

b) W wypadku  nie  przystąpienia  w terminie  do  naprawy lub nieterminowego
usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi
lub  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapłaty  na  rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o
którym mowa w §7 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu na
przystąpienie do usunięcia lub wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.

c) Z  tytułu  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w §7. pkt 1.
niniejszej umowy, 

d) Z  tytułu  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
zawartej umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, w wysokości 0.1% wartości
wynagrodzenia określonego w §7. pkt 1. niniejszej umowy,  za każdy dzień
zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt. 2.

e) Wykonawca  w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia
podwykonawcy,  zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7.
pkt 1. niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
terminie zapłaty określonym w umowie z podwykonawcą.  

f) W  przypadku  nie  dokonania  przez  Wykonawcę,  pomimo  wezwania  przez
Zamawiającego, zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub  usługi,  w  zakresie  terminu  zapłaty,  wskazanego  w §  3  pkt  8
umowy,  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1%  wynagrodzenia określonego w §7 pkt 1.

g) Za odstąpienie  od  umowy  wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapłacić  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 pkt 1.

2. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ppkt a do g, nie pokrywają wartości
faktycznie  poniesionych  szkód,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.



                                                                        

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

§ 12.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,

b) Jeżeli  zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub rozwiązana zostanie firma
Wykonawcy,

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

f) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia.
                                                                      

§ 13.

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszej
umowy.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawne, a w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych  (Dz.U.2015r.  poz.  2164.  ze  zmianami),  oraz  ustawa  z  7  lipca  1994r.  Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016.290.j.t.).

§ 15.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
strony  pod  rygorem  nieważności,  z  zastrzeżeniem  art.  144  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych.

§ 16.

Ewentualne  spory  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozpatrywane  przez  Sąd
właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
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