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Zał.  3 do zaproszenia 
z 30. 07. 2015r. nr 205/Z-Sz-1/2015/W  

U M O W A nr 205/Z.Sz.-1/2015/4 
 
zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych w dniu 
………………….2015 r w Koniecpolu  pomiędzy: 
Zespołem Szkół nr 1 w Koniecpolu  reprezentowanym przez Przemysław Wojciechowski- 
Derektor Zespołu Szkól w Koniecpolu, Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w 
Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 
zwany dalej „ Zamawiającym” 
a firmą: ………………………………………………………………….  NIP: ………..Regon: 
………………z siedzibą ……………………………………  zwaną dalej „Wykonawcą którą 
reprezentują: ……………………………………………… 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane 

polegające na remoncie stropodachu na głównym budynku szkoły uszkodzonym przez 
wichurę, wraz z robotami towarzyszącymi . 

2. Zakres robót obejmuje: 
3. Szczegółowy zakres i ilość robót  do wykonania  na podstawie niniejszej umowy, 

określa  kosztorys ofertowy i przedmiar robót. 
4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
§ 2 

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy: 
Cenę  ryczałtową brutto (wraz z VAT)  w wysokości:…………………………zł 
słownie :……………………………………..w tym podatek VAT w wysokości 23 .% tj. 
………………………………………słownie:……………………………………………….. 
Cenę ryczałtową  netto w wysokości :………………………zł 
słownie: ……………………………………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
i  nie może ulec zmianie. 

§ 3 
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
2. Faktura  końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie 
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone 
w § 11 umowy. 

4. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na  konto 
Wykonawcy nr …………………………………………………………………………. 

§ 4 
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco 
 - rozpoczęcie robót : po podpisaniu umowy 

- zakończenie robót : 31 sierpień 2015r. 
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 

o  którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy. 
§ 5 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  teren budowy w dniu podpisania umowy 
§ 6 
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1.  Kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej będzie : …………………………. 
          branży energetycznej : …………………………………… 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy zamawiającemu plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 27. 08. 2002r. 

3. Inspektorem nadzoru z ramienia zamawiającego będzie……………………………….. 
§ 7 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt: 
a) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 

budowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników 

realizujących zadanie. 
§ 8 

1. Komisyjny obiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w  terminie do 2 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót. 

2. Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad 
czy usterek w przedmiocie odbioru. 

3. Wykonawca do odbioru zobowiązany jest przedłożyć m. in. 
a) atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
b) kosztorys powykonawczy zawierające wykonany zakres robót 
c) wyniki badań, sprawdzeń, prób m. in. dotyczącej instalacji odgromowej. 

§ 9 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 
          a/     Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje   

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na  piśmie, 
          b/     Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 6 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają   
         następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca może żądać jedynie  wynagrodzenia  należnego z tytułu realizacji 
wykonanej części umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za  roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
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b) rozliczenia się z Wykonawcą 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; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
§ 11 

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

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  10 % wynagrodzenia  
umownego za przedmiot umowy, 

b) za zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru – 
w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za  każdy 
dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia   umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na  usunięcie wad. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - 
w  wysokości  

         10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 
w  art. 145 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr. 223 poz. 1655 z póź. zm.). 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę 
w  usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 
Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 

Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
§ 12 

1. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 
za postepowanie własne. 

2. Wykonawca zapłaci podwykonawcy całość należnej kwoty za wykonane prace objęte  
  umową 

§ 13 
1.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie  aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.           
§ 14 

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz 
Prawa zamówień publicznych. 

§ 15 
1.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
§ 16 

1      Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach –  dwa egz. dla  
        Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. 
 
                 
               ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 


