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Umowa nr…… (wzór) 
 

o roboty budowlane 
 
 

zawarta w dniu ……………. w Chodzieży, pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu którego występuje: 
………………………………………. 

a 
 
firmą: 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej Wykonawcą, w imieniu którego występuje: 
………………………………………. 
 
w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku 
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego, została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań inwestycyjnych 

zgodnie z mapami, dokumentacją, zakresem, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem 
robót i sztuką budowlaną pn.:  

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietuszkowie. 
2. Roboty zostaną wykonane z materiałów oraz przy pomocy narzędzi dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
 

§ 2 
Przekazanie placu budowy. Terminy 

 
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie: ………………… 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy i niezbędnych dokumentów. 
3. Zakończenie robót najpóźniej do dnia ……………… O zakończeniu robót Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie, pocztą elektroniczną. 
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub pocztą elektroniczną 
Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 
niedotrzymania terminu zakończenia robót. 
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§ 3 

Roboty dodatkowe 
 

1. Rozliczenie za roboty dodatkowe, niezwiązane z zamówieniem podstawowym, 
wykonywane na podstawie protokołu konieczności oraz pisemnego zlecenia 
Zamawiającego, rozliczane będą w oparciu o kosztorys powykonawczy opracowany z 
zastosowaniem stawek i narzutów, które Wykonawca zastosował w kosztorysie ofertowym 
złożonym w zamówieniu na wykonanie zadania objętego tą umową. W przypadku 
niezastosowania się do powyższych wytycznych, Zamawiający nie sfinansuje takich prac.  

2. Jeżeli protokół konieczności nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę 
obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy. 

 
§ 4 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm i 
przepisów prawa oraz oddania wykonanego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów posiadających 
świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających: Polskim 
Normom, wymaganiom projektu budowlanego, wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu 
prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót. 

3. Wykonawca zapewnia, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz środki do 
zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczególności zapewni nadzór nad prowadzonymi 
robotami przez kierownika budowy (kierownika robót) posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał sprawdzenia zakresu i treści dokumentów 
dostarczonych przez Zamawiającego oraz oświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, 
co do zawartych w nich rozwiązań, w szczególności ich kompletności i poprawności pod 
kątem możliwości kompleksowego wykonania prac będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego 
dokumentacji i wyjaśnień uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ 
na wykonanie prac i ryzyka związane z ich wykonaniem. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż jest w pełni świadomy znaczenia, jakie dla 
Zamawiającego ma prawidłowe, w szczególności terminowe wykonanie niniejszej umowy 
oraz iż jest w pełni świadomy negatywnych konsekwencji z tytułu niewłaściwego jej 
wykonania, zwłaszcza zaś z tytułu jakichkolwiek opóźnień.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnego od daty złożenia oferty do dnia 
terminu wykonania umowy.   
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§ 5 
Obowiązki Wykonawcy  

 
1.   Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do powiadomienia o tym 

fakcie wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych występujących na terenie budowy 
zgodnie z opinią Powiatowego Zespołu Uzgodnień Projektowych. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Wykonawca dokona na swój koszt badań stopnia zagęszczenia gruntu w trakcie robót 
ziemnych tj. przed zasypaniem wykopów oraz przed przystąpieniem do odtworzenia 
nawierzchni. 

5. Wykonawcę obciąża koszt zajęcia pasa drogowego w tym wykonanie projektu zmiany 
organizacji ruchu. We własnym zakresie uzyskuje stosowne pozwolenia od gestorów 
poszczególnych dróg na wykonanie robót z określeniem terminu ich wykonania. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować geodetę o robotach zanikających z wyprzedzeniem 
jednego dnia przed przystąpieniem do ich zakrycia.  

7. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych nie objętych dokumentacją i przedmiarem robót.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

12. Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

13. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779) ustala się, 
że wytwórcą odpadów powstających w wyniku przedmiotowych prac jest podmiot, który 
świadczy usługę.  

 
§ 6 

Kierowanie nad robotami 
 
 

1. Kierownikiem budowy będzie …………………………………….  
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy 

wyznacza się: ……………………………………………………. 
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§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ………… netto w tym: 
 

Nazwa zadania 
Cena netto 

[PLN] 
Cena brutto 

[PLN] 
Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w Nietuszkowie. 
 

  

 
2. Rozliczenie prac objętych zamówieniem następować będzie po wykonaniu w całości 

zadania inwestycyjnego.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym.  
4. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie powykonawczo na podstawie faktycznie 

wykonanych ilości robót potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w 
formularzu rozliczeniowym z zastosowaniem stawek ryczałtowych przedstawionych w 
ofercie złożonej Zamawiającemu. 

5.   Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie płatne na podstawie faktury wraz 
z protokołem końcowym odbioru robót, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, 
stwierdzający odbiór robót. 

6.  Wykonawca prześle fakturę VAT w formie elektronicznej, na podstawie podpisanego 
oświadczenia o akceptacji faktur wystawionych w formie elektronicznej (załącznik do 
umowy). FA VAT powinna w treści zawierać nr zawartej umowy z Zamawiającym (w/w). 

7.   Płatności wynikające z przedstawionych faktur zostaną uregulowane przelewem z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 
wskazany w jej treści, zgodny z zadeklarowanym przez Wykonawcę w wykazie podatników 
VAT. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się w 
wykazie (białej liście podatników), Zamawiający poinformuje urząd skarbowy właściwy dla 
Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu. 

8.   Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie jedynie w przypadku, 
gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowego 
wynagrodzenia netto, bez konieczności zmiany umowy. 
 

 
§ 8 

Odbiór końcowy robót  
 

1. Ustala się, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie w całości dane zadanie 
inwestycyjne zrealizowane w ramach niniejszej umowy  

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac. 
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.  

3. Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja złożona z 
przedstawicieli Zamawiającego przy uczestnictwie przedstawicieli Wykonawcy. 
Zakończeniem prac komisji jest spisanie protokołu obioru końcowego i jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót. 
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4. W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż roboty zostały wykonane 
wadliwie, tak iż przedmiot umowy nie nadaje się do użytku lub nie zostały wykonane w 
całości, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin 
ich usunięcia.  

5. W przypadku innych wad, niż wymienione w ust. 4,  stwierdzonych w trakcie odbioru 
Zamawiający niezwłocznie, jednakże w terminie nie przekraczającym trzech dni, 
zawiadamia Wykonawcę na piśmie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru, w terminie 
7 dni. W przypadku niemożności dochowanie powyższego terminu Wykonawca 
zobowiązany jest na piśmie poinformować o tym Zamawiającego, podając uzasadnienia 
opóźnienia oraz termin usunięcia wad. 

7. Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru, strony ponawiają 
czynności, o których mowa w ustępach poprzednich. 

8. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w określonym przez strony terminie do 
usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, ich nieterminowego lub 
niewłaściwego usunięcia, Zamawiający ma prawo zlecić ich zastępcze usunięcie osobom 
trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając 
koszty poniesione z ww. tytułu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie 
umowy lub żądając ich zwrotu bezpośrednio od Wykonawcy. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 

 
§ 9 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki. Z zastrzeżeniem §2 pkt 4 niniejszej umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w 
protokole odbioru zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu przekazania terenu robót 
zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wyznaczenia i dokonania 
odbioru końcowego robót zapłaci on Wykonawcy karę umową w wysokości 0,5 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych 
przez drugą ze stron, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie 
karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

6. Od zaległych nie uregulowanych w terminie faktur wystawionych przez Wykonawcę, 
Zamawiający nie ponosi kar umownych, lecz odsetki ustawowe. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar wymienionych w ust. 1 i 2 z faktur 
wystawionych przez Wykonawcę z tytułu rozliczenia wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

Gwarancja  
 

1. Na wykonany zakres niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  
36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja 
potwierdzona zostanie na piśmie, a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wykonał 
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roboty zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz, 
że przedmiot umowy nie posiada wad. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca obowiązany jest usunąć wszelkie wady, jakie 
wówczas zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie tych wad przez podmiot, któremu 
te czynności powierzył. 

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

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 
pisemnie o tym Wykonawcę, wyznaczając mu 7 - dniowy termin do ich usunięcia. Okres 
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

5. W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek ujawnionych w 
trakcie okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo zlecić ich zastępcze usunięcie na koszt i 
ryzyko Wykonawcy osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne.   

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 
budowlanego, postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskich Wodociągach 
i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży oraz przepisy szczególne właściwe dla przedmiotu 
umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

  
 Zamawiający:       Wykonawca: 


