




 

Zał�cznik nr 2 do zaproszenia Projekt umowy 

 

UMOWA NR WPI.___.2018  
– PO MODYFIKACJI 

 

W dniu __-__-2018 r.w Gi�ycku pomi�dzy Gmin� Miejsk� Gi�ycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Gi�ycko,  

zwan� dalej w tek�cie „ Zamawiaj�cym ”, któr� reprezentuje:   

Burmistrz Miasta Gi�ycka  -    Wojciech Karol Iwaszkiewicz,  

przy kontrasygnacie Zast�pca Skarbnika Miasta Gi�ycka-   Dorota Wołoszyn, 

a firm� [Nazwa wykonawcy],  [adres wykonawcy]zwanym dalej w tek�cie  „Wykonawc�”, którego 

reprezentuje: 

__________________________   -  ____________________ 

w rezultacie dokonania przez Zamawiaj�cego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta  

umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: 

ROZBIÓRKA AMFITEATRU NA PLA�Y MIEJSKIEJ W GI�YCKU 
2. Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie                              

z dokumentacj�, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowi�zuj�cymi przepisami 

i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiaj�cemu  w terminie w niej 

uzgodnionym. 

3. Zakres i sposób wykonania Umowy okre�laj�: 

a) Zaproszenie do składania ofert wraz z zał�cznikami, 

b) Oferta Wykonawcy wraz z zał�cznikami. 

§ 2 

OBOWI�ZKI STRON                                                                                                                                         
1. Do obowi�zków Zamawiaj�cego nale�y: 

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

b) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, 

c) terminowa zapłata wynagrodzenia.  

2. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:  

- zaproszeniem i zał�cznikami, 

- przepisami techniczno-budowlanymi,  

- obowi�zuj�cymi normami,  

- zasadami wiedzy technicznej, 

- ofert� Wykonawcy, 

- dokumentacj� projektow�,   

2) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezb�dnych   

do realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajduj�cego si� na terenie budowy, 

a tak�e prowadzenie robót zgodnie z przepisami bezpiecze�stwa i higieny pracy, p.po�.,  

sanitarnymi oraz innymi obowi�zuj�cymi przepisami prawa, 

3) zapewnienie osoby odpowiedzialnej za realizacj� umowy, 

4) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby posiadaj�ce uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalno�ci, zgodnie ze sztuk� budowlan�, wiedz� 

techniczn� oraz obowi�zuj�cymi przepisami prawnymi, 

5) w razie potrzeby uzyskanie zezwole� na prowadzenie robót od wła�ciwych jednostek 

uprawnionych do wydawania zezwole� na terenach b�d�cych w ich zarz�dzie z jednoczesnym 

powiadomieniem o przyst�pieniu do realizacji tych robót, 

6) usuwanie na bie��co usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika 

budowy, 



 

7) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie  

z postanowieniami §8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie 

uzasadnionych, 

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegaj�cego do placu budowy, 

9) zgłaszanie Zamawiaj�cemu wpisem do dziennika budowy wykonanych robót ulegaj�cych 

zakryciu, 

10) zagospodarowanie na własny koszt przez Wykonawc� odpadów powstałych w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Ustaw� o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 

z udokumentowaniem przeprowadzonych czynno�ci, 

11) przekazanie Zamawiaj�cemu po zako�czeniu budowy jednego egzemplarza dokumentacji 

powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi zmianami, które wynikły w trakcie 

realizacji robót, ponosz�c koszt wprowadzenia zmian, 

12) wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy, w zakresie wykonania robót 

budowlanych z dostarczonych przez siebie nowych materiałów. Nowe, nieu�ywane materiały i 

urz�dzenia dostarczone przez Wykonawc� powinny odpowiada� przepisom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre�lonych w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – 

ze zmianami), 

13) okazanie na ��danie Zamawiaj�cego (inspektora nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodno�ci  

z obowi�zuj�cymi normami lub w przypadku ich braku wła�ciw� aprobat� techniczn� 

w stosunku do wbudowanych materiałów, 

14) informowanie Zamawiaj�cego o konieczno�ci wykonania robót dodatkowych  i zamiennych  

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno�ci ich wykonania  i uzyskanie zgody 

Zamawiaj�cego na ich wykonanie. 

3. Wykonawca jest zobowi�zany do post�powania z materiałami pochodz�cymi z rozbiórki,  

w sposób nast�puj�cy:  

1) materiały z rozbiórki nienadaj�ce si� do u�ytku Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 

i we własnym zakresie zgodnie z Ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).  

§ 3 

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin przekazania terenu budowy   –    5 dni roboczych od podpisania umowy, 

2.  Termin realizacji umowy   –    ……………………. 

3. Miejsce wykonania zamówienia – Amfiteatr na Pla�y Miejskiej w Gi�ycku, dz. nr ewid. 1-353/2.            

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Za wykonane roboty Strony okre�laj� wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysoko�ci: 

[kwota umowy]/słownie: _________________________________________________________/. 

     Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 

2. Kwota (ryczałtowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezb�dne 

do realizacji zamówienia wynikaj�ce z dokumentacji projektowej jak równie� nieuj�te w niej, 

a bez których nie mo�na wykona� zamówienia. W szczególno�ci s� to koszty: 

� organizacji terenu budowy,  

� dozorowania budowy, 

� wszelkich robót przygotowawczych, porz�dkowych, zagospodarowania terenu budowy, 

� przekopów kontrolnych,  

� zagospodarowania odpadów zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

� zasilania elektrycznego terenu budowy,  

� zu�ytej energii elektrycznej i wody, 

� ubezpieczenia budowy,  

� pełnej obsługi geodezyjnej (w tym odtworzenie „graniczników”) i inwentaryzacji 

powykonawczej w 3 1 egz.,  



 

� organizacji ruchu, zaj�cia pasów drogowych i wbudowania urz�dze�,    

� robót odwodnieniowych, 

3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest 

niezb�dne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót 

zamiennych i dodatkowych. 

§ 5 

ZASADY PŁATNO�CI WYNAGRODZENIA 
1. Rozliczenie pomi�dzy stronami za wykonane roboty nast�pi na podstawie ko�cowej faktury  

i , protokołu odbioru robót,  oraz inwentaryzacji powykonawczej b�d�cego b�d�cych podstaw� 

wystawienia faktury.  

2. Płatno�� zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,                 

w terminie 30 od daty otrzymania przez Zamawiaj�cego  faktury wraz z protokołem odbioru robót. 

3. Za dat� zapłaty przyjmuje si� dat� obci��enia rachunku Zamawiaj�cego. 

4. Za nieterminowe płatno�ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy� odsetki ustawowe. 

5. Podmiotem realizuj�cym zamówienie jest Gmina Miejska Gi�ycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500  

Gi�ycko, na któr� b�d� wystawiane faktury, posiadaj�c� nadany nr NIP 845-19-51-457  

§ 6 

ODBIORY ROBÓT 
1. Strony zgodnie postanawiaj�, �e b�d� stosowane nast�puj�ce rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory robót zanikaj�cych, 

- odbiór ko�cowy . 

2. Odbiory robót zanikaj�cych dokonywane b�d� w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia 

Zamawiaj�cemu. 

3. Zamawiaj�cy dokona odbioru zadania w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia  

o gotowo�ci Wykonawcy do odbioru. 

4. Na dzie� rozpocz�cia odbioru ko�cowego cało�ci zadania Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu 

operat kolaudacyjny, zawieraj�cy: 

- stron� tytułow� wraz z spisem tre�ci, 

- o�wiadczenia Wykonawcy o których mowa w art. 57  ustawy  Prawo Budowlane, 

- certyfikaty, �wiadectwa i aprobaty techniczne u�ytych materiałów, urz�dze� i instalacji   

zamontowanych lub  wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

- protokoły z prób, bada� i pomiarów, odbiorów cz��ciowych. 

- powykonawcz� inwentaryzacj� geodezyjn� w 1 egz. 

- potwierdzenie wbudowania materiałów, 

5. Je�eli w toku czynno�ci odbioru ko�cowego zostan� stwierdzone wady to Zamawiaj�cemu 

przysługuj� nast�puj�ce uprawnienia:  

a) je�eli wady nadaj� si� do usuni�cia, to Zamawiaj�cy mo�e odmówi� odbioru do czasu usuni�cia 

wad lub odebra� dzieło i za��da� usuni�cia wad, wyznaczaj�c odpowiedni termin, 

b) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia, to:  

- je�eli nie uniemo�liwiaj� one u�ytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem  

Zamawiaj�cy mo�e obni�y� odpowiednio wynagrodzenie, 

-  je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiaj�cy mo�e 

odst�pi� od umowy lub ��da� ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowuj�c prawo 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowa� na zasadach okre�lonych   w umowie 

oraz domagania si� od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych   na skutek opó�nienia. 

6. Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostanie stwierdzone, �e przedmiot odbioru nie osi�gn�ł gotowo�ci 

do odbioru z powodu nie zako�czenia robót, braku dokumentacji powykonawczej  lub nie 

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady 

uniemo�liwiaj�ce u�ytkowanie, Zamawiaj�cy mo�e odmówi� odbioru do czasu usuni�cia tych wad 

lub dokona� odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni�cie wad lub usterek. 

7. Za dat� wykonania przez Wykonawc� zobowi�zania wynikaj�cego z niniejszej Umowy uznaje si� 

dat� zako�czenia robót i sporz�dzenia operatu kolaudacyjnego stwierdzon� w protokole odbioru 

ko�cowego zadania. 



 

8. W przypadku odmowy ko�cowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwi�zane 

z niezb�dnym funkcjonowaniem zadania. 

8.9. Wykonawca przeka�e Zamawiaj�cemu 1 egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej w terminie 14 

dni roboczych od daty odbioru ko�cowego zadania. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

Strony postanawiaj�, �e w przypadku nienale�ytego wykonania postanowie� niniejszej Umowy 

obowi�zuj�c� form� odszkodowania b�d� kary umowne naliczane w nast�puj�cych przypadkach: 

1) Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy: 

a) kar� za zwłok� w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu ustalonego  w § 3 ust. pkt. 

1 niniejszej umowy  – w wysoko�ci 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu 

niniejszej Umowy – za ka�dy  dzie� zwłoki, 

b) kar� w wysoko�ci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odst�pienia od umowy 

przez Wykonawc� z przyczyn, za które odpowiedzialno�� ponosi Zamawiaj�cy.  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu: 

a) kar� za zwłok� w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko�ci 1% wynagrodzenia umownego 

przysługuj�cego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za ka�dy dzie� zwłoki,  

b) kar� za zwłok� w usuni�ciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ko�cowego 

lub w okresie gwarancji, r�kojmi za wady licz�c od dnia wyznaczonego na usuni�cie wad – 

w wysoko�ci 0,2% warto�ci wynagrodzenia umownego – za ka�dy dzie� zwłoki,    

c) kar� w wysoko�ci 10% wynagrodzenia umownego za odst�pienie, przez Zamawiaj�cego 

od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialno�� ponosi Wykonawca, 

d) kar� w wysoko�ci 10% wynagrodzenia umownego za odst�pienie, przez Wykonawc� 

od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialno�� ponosi Wykonawca lub bez podania 

przyczyn. 

3) Wykonawca o�wiadcza, �e wyra�a zgod� Zamawiaj�cemu na potr�cenie w rozumieniu  

art. 498  i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej nale�no�ci w zwi�zku z naliczeniem kary umownej. 

4) W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiaj�cy zastrzega prawo potr�cenia ich 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Je�eli kary umowne nie pokryj� poniesionej szkody Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniaj�cego na zasadach okre�lonych w art. 471  Kodeksu 

Cywilnego do wysoko�ci poniesionej szkody. 

6) Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.  

§ 8 

ODST�PIENIE OD UMOWY 

Oprócz przypadków wymienionych w tre�ci tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje 

prawo odst�pienia od niniejszej Umowy w nast�puj�cych przypadkach: 

1. Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do odst�pienia od niniejszej Umowy, gdy:  

1) Zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy, w zakresie uniemo�liwiaj�cym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

2) Wykonawca nie rozpocz�ł robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje 

ich przez okres, co najmniej 5 dni, pomimo wezwania Zamawiaj�cego zło�onego na pi�mie; 

3) Wyst�pi� istotne zmiany okoliczno�ci powoduj�ce, �e wykonanie umowy nie le�y w interesie 

publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. Odst�pienie 

od umowy w tym przypadku mo�e nast�pi� w terminie 30 dni od daty powzi�cia wiadomo�ci o 

powy�szych okoliczno�ciach; 

4) Stwierdzi, �e roboty stanowi�ce przedmiot umowy wykonywane s� w sposób sprzeczny  

z umow�; Zamawiaj�cy wówczas odst�pi od umowy lub wyznaczy dodatkowy termin 

na usuni�cie wad lub zmian� sposobu wykonania robót. 

2. Za prace wykonane do czasu odst�pienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane. 



 

3. Odst�pienie od umowy z winy Wykonawcy nast�puje z chwil� wr�czenia Wykonawcy pisma, 

w którym oprócz przyczyny odst�pienia od umowy podany jest termin rozpocz�cia komisyjnego 

odbioru dotychczas wykonanych robót. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odst�pienia od niniejszej Umowy, je�eli: 

1) Zamawiaj�cy opó�nia termin przekazania terenu budowy o 30 dni roboczych od daty  okre�lonej  

w §3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Zamawiaj�cy zalega z płatno�ci� wymagalnych nale�no�ci powy�ej 60 dni. 

5. Odst�pienie od niniejszej umowy powinno nast�pi� w formie pisemnej pod rygorem    

niewa�no�ci takiego o�wiadczenia i powinno zawiera� uzasadnienie. 

6. W przypadku odst�pienia od niniejszej umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj� 

nast�puj�ce obowi�zki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dniu od daty odst�pienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiaj�cego, sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzie� odst�pienia; 

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

tej strony z winy, której nast�piło odst�pienie od niniejszej Umowy;  

3) Wykonawca sporz�dzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urz�dze�, które nie mog� by� 

wykorzystane przez Wykonawc� do realizacji innych robót nieobj�tych niniejsz� Umow�, je�eli 

odst�pienie od niniejszej Umowy nast�piło z przyczyn niezale�nych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiaj�cego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczaj�cych, je�eli odst�pienie od niniejszej Umowy nast�piło z przyczyn  za które 

Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpó�niej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 

urz�dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) Zamawiaj�cy, w razie odst�pienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowi�zany jest do: 

a)   dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odst�pienia, 

b)   przej�cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ci�gu 30 dni od daty    

podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku  wg  

stanu    na dzie� odst�pienia. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KO�COWE 

1. Integraln� cz��ci� umowy jest Dokumentacja Przetargowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

2. Ewentualne spory, jakie mog� powsta� przy realizacji niniejszej umowy b�d� rozstrzygane 

przez s�d wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 

3. Ka�da zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem niewa�no�ci. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowi�zuj�ce przepisy prawa. 

5. Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiaj�cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJ�CY 

 

 

  


