
                                      U M O W A                 wzór            /zał. Nr 2/                                  
 

  
 Zawarta w dniu  ……………………. pomiędzy Gminą Wierzbica. Ul. Kościuszki 73, 
26-680 Wierzbica zwanym w dalszej części umowy „zamawiającym” reprezentowanym 
przez: 
     1. Zdzisław Dulias  -  Wójt Gminy Wierzbica 

a………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………. 
 
W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty  w dniu ………………….. 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 
polegające na: ………………………………...………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedmiot umowy wykonawca rozpocznie w dniu ………………………., a zakończy 
w dniu ………………………… 

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, a w szczególności dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i 
kosztorysowej, dziennika budowy, protokołów technicznych, protokołów badań, 
gwarancji, aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości oraz pozostałych 
dotyczących przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1. oferta wykonawcy, 
2. zawiadomienie o wyborze oferty przez zamawiającego, 
3. przedmiar robót 
4. projekt budowlany 
5. specyfikacja techniczna 

 
                                                                     § 3 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:…………………… 
słownie:………………………………………………………………………………………. 

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych lub nieprzewidzianych, których potwierdzona przez Zamawiającego 
konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie 
przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek 
kalkulacyjnych. 
   4. Roboty dodatkowe, o których  mowa w ust. 3 winny być zatwierdzone przez  
Zamawiającego. 



           

                                                                       § 4 

 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na wykonane roboty i zamontowane 
urządzenia licząc od daty odbioru.  

 

  § 5 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało 

fakturami przejściowymi w/g faktycznego stanu postępowania robót, procentowo do 
kwoty ofertowej. 

2. Podstawę do rozliczenia za poszczególne etapy wymienione w ust. 1 stanowić będzie 
protokół podpisany przez inspektora zamawiającego i wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może 
przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego /ceny/. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich 
odbiorze. 

 

   § 6 

 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty ich doręczenia 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zaś gdy chodzi o faktury końcowe  w terminie  30 dni 
od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
 

   § 7 

 
Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu na konto wykonawcy wskazane 
w fakturze. 
 

   § 8 

 
Strony postanawiają, iż obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne: 

1. wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 
a/ za zwłokę określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 1,0% wynagrodzenia 
ustalonego w umowie za te przedmioty odbioru za każdy dzień zwłoki, 
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 
w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy w 
wysokości 1,0% za każdy dzień przerwy, 
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 6% 
wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający płaci wykonawcy kary umowne: 
a/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1,0% za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 
b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy                      w 
wysokości 6% wynagrodzenia umownego, 
c/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 1,0% wynagrodzenia określonego tą fakturą za 
każdy dzień zwłoki. 



                                                                     § 9 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 
§ 11 

 
Umowę niniejszą sporządza się w 3-ech egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
Zamawiający:         Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wierzbica, dnia ……………………………………… 


