
UMOWA O WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH I MONTAŻOWYCH
 

Zawarta w dnia ............................r. w Węgrach pomiędzy:

Gmina Żórawina  reprezentowana przez  Gminny  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w
Żórawinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 9 w Węgrach (55-020 Żórawina)
NIP 8961426299, REGON 020473740
reprezentowaną przez:
Dyrektora Zakładu  –  Bartłomieja Dytwińskiego
zwaną dalej Zamawiającym
a:

.......................... z siedzibą ..................................................... reprezentowanym przez:

.....................................................................................
NIP ..............................; REGON .........................; KRS: ….......................
zwanym dalej Wykonawcą.

o następującej treści:

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  remont  przepompowni

ścieków  posadowionej  na  działce  295/2  obręb  Żórawina  zgodnie  z  oferta
nr  ............................  z  dnia  .......................  2020  roku,  stanowiąca  załącznik  nr  1  do
niniejszej umowy.

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 2
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:
Termin  wykonania  prac,  o  których  mowa  w §  1,  wynosi  .........  dni  roboczych od  dnia
zawarcia niniejszej umowy.

Rozdział III. WYNAGRODZENIE

§ 3
1. Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy

będzie  miało  formę  ryczałtu.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  całego
przedmiotu  zamówienia  wynosi:  ......................  złotych  netto
(........................................................................  złotych  netto  00/100)  powiększona  o
należny podatek od towarów i usług (VAT). Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją



przedmiotu  umowy.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  realizacji
przedmiotu  umowy,  przyjmuje  je  do  realizacji  bez  zastrzeżeń  i  wykona  zakres  prac
terminowo, zgodnie z umową i za cenę podaną w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz  brak  rozpoznania  zakresu jakiejkolwiek części  przedmiotu  umowy nie  może być
podstawą  do  żądania  zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego,  chyba  że  Wykonawca  nie
mógł  przy  dochowaniu  należytej  staranności  (z  uwzględnieniem  profesjonalnego
charakteru Wykonawcy) przewidzieć określonych prac.  Z uwagi na fakt, że wykonanie
częściowe przedmiotu umowy nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na
właściwości zobowiązania, za wykonanie częściowe nie przysługuje wykonawcy żadne
wynagrodzenie. Dotyczy to również  przypadku odstąpienia od umowy.

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON

§ 4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.  Terminowe  uregulowanie  należności  Wykonawcy.  Udzielenie  Wykonawcy

pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami
w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie
przedmiotu umowy.

§ 5
1 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1.  Przed  odbiorem  przez  Zamawiającego  przedmiotu  umowy,  wykonanie  i
przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  przedmiotu  umowy
zgodnie  z  przepisami  prawa,  zasadami  aktualnej  wiedzy  technicznej  oraz  z
 zachowaniem  należytej  staranności,  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  ze
złożoną ofertą, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
2. Terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  zgodnie z przepisami
prawa,  zasadami  aktualnej  wiedzy  technicznej  oraz  z  zachowaniem  należytej
staranności,  wykonanie  przedmiotu  umowy zgodnie  ze  złożoną ofertą,  przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej

Rozdział V. ROZLICZENIA

§ 6
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się według następujących zasad:

1.1. Podstawę do wystawienia fakturo wartości określonej w § 3 ust. 2 umowy, stanowić
będzie  odebranie  przez  Zamawiającego  przedmiotu  umowy  bez  zastrzeżeń  wg
procedury określonej w § 7. 

1.2. Faktura zostanie zapłacona do dnia ….................
2. Dane niezbędne do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Żórawina, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina NIP 9141002520
Odbiorca:  Gminny Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie,  ul.  Młyńska  9,
Węgry, 55-020 Żórawina



3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.

Rozdział VI. ODBIÓR

§ 7
1. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest

w sposób prawidłowy zakończyć wszelkie roboty i czynności  objęte przedmiotem umo-
wy i przekazać Zamawiającemu kompletną oraz prawidłowo sporządzoną (bez wad) do-
kumentację powykonawczą.

1. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego dokonują odbioru końcowego przedmiotu
umowy  z udziałem Wykonawcy.

2. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego. Protokół podpisują przedstawiciele
Zamawiającego i  Wykonawcy.  Jeżeli  w protokole odbioru końcowego nie stwierdzono
wad w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również jeżeli Wykonawca przekazał Zama-
wiającemu  prawidłową  dokumentację  powykonawczą  oraz  dokument  potwierdzający
udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy, protokół ten jest Protokołem odbioru
końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umo-
wy w wysokości ............................

3. Protokół odbioru końcowego sporządzany jest  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru końcowego istnienia

wad w przedmiocie umowy,  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Istniejące
wady oraz termin ich usunięcia określa protokół odbioru.

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego
terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole Za-
mawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza Protokół odbioru końcowego, który podpisują
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

8. Data podpisania Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń jest terminem wykonania
przedmiotu umowy. 

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi za

wady wykonanego przedmiotu umowy na okres .......... miesięcy.
1. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc

od  daty  podpisania  przez  Zamawiającego Protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń oraz Protokołu odbioru pokrywy betonowej bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy przy sporządzeniu
Protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  bez  zastrzeżeń,  przy  czym  nie



wykonanie  przedmiotowego  obowiązku  stanowić  może  podstawę  do  odmowy  przez
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub usterki
w przedmiocie umowy lub wymiany na rzecz wolną od wad w terminie wyznaczonym w
zgłoszeniu, nie krótszym niż 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

Rozdział VIII. SIŁA WYŻSZA

§ 9
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie

swoich  zobowiązań  zawartych  w  umowie  z  powodu  siły  wyższej,  jeżeli  okoliczności
zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce.

1. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar,
powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe.

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym
pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu
powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej.

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę,  która z
faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział IX. KARY UMOWNE

§ 11
1. Zważywszy na fakt, że terminowe wykonanie przedmiotu umowy ma dla Zamawiającego

szczególne znaczenie, strony ustalają, że:
a) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od umownego

terminu  zakończenia,  wskazanego  w §  2  ,Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie umowy, jak
również  wymiany na  rzecz wolną  od wad,  licząc  od terminu wyznaczonym w
zgłoszeniu, o którym mowa w § 8 ust. 4,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej

umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że
Zamawiający  może  w  razie  zwłoki  w  zapłacie  kary  potrącić  należną  mu  kwotę
z należności Wykonawcy.



3. Jeżeli  kara  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 12
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w wypadkach wskazanych

w Kodeksie cywilnym, jak również w wypadkach wskazanym w ust. 2.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie przystępuje do realizowania przedmiotu umowy w ciągu  1 dnia
roboczego od zawarcia umowy,

b) opóźnienie  Wykonawcy  w  wykonaniu  i  realizacji  prac  oraz  czynności,
wchodzących w zakres przedmiotu umowy, wynosi co najmniej  3 dni robocze,
licząc od umownego terminu zakończenia, wskazanego w § 2

c) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,
d) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

§ 13

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

1. Strony mogą skorzystać z zastrzeżonego w niniejszej umowie prawa do odstąpienia od
umowy w terminie miesiąca od zawarcia umowy.

Rozdział XI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 14
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie:

1) ............................
2) ............................

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie:
1) ..............................
2) ..............................

Rozdział XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16



1. Spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy  strony
zobowiązują  się  przede  wszystkim  załatwić  polubownie,  a  nie  dające  się  usunąć
wątpliwości  poddają  pod  rozstrzygnięcie  właściwego  dla  Zamawiającego  sądu
powszechnego.

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Oferta .................................................... 2020 roku

§ 18
Umowę  niniejszą  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A :                                           Z A M A W I A J Ą C Y :


