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UMOWA NR .............. 
 
 

Zawarta w dniu ................ w Kraśniku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „METALOWIEC ”  
w Kraśniku, ul. Klonowa 5, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS 0000139253, NIP 
715-020-18-44, REGON 000486451, reprezentowaną przez : 
 
1. Prezesa Zarządu                   - mgr inż. Piotra Iwana 
2. Z-cę Prezesa  ds. techn.       – mgr inż. Małgorzatę Szwed  
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 
 a firmą ....................... REGON ............................, NIP .............................., wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego  pod numerem KRS ........................ zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” z 
drugiej strony. 
 

§ 1. 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace: 
  
Roboty wykonywane będą zgodnie z  zakresem określonym w kosztorysie ofertowym i wskazaniami 
Zamawiającego. 
 

 
§ 2. 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 2 m-ce od daty przekazania placu budowy. 
2. Termin przekazania placu budowy ustala się do 14 dni od daty podpisania obustronnie  umowy ale nie 

wcześniej niż po uzyskaniu przez Spółdzielnię pozwolenia na wycinkę drzew. 
3. W przypadku przesunięcia terminu wykonanych prac ostateczna kwota z tytułu ich   wykonania nie 

może przekroczyć umownej ceny ryczałtowej. 
4. Cena ryczałtowa określona niniejszą umową zawiera koszt wszelkich badań lub ekspertyz     

wynikających z norm i przepisów pozwalających na ocenę jakości  wykonywanych prac, oraz koszty 
usunięcia ewentualnych kolizji i zniszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac spowodowanych 
przez Wykonawcę, oraz uporządkowanie przyległego terenu. 

5. Wykonawca organizuje we własnym zakresie i ponosi koszty zajęcia pasa drogowego oraz 
załatwia wszystkie formalności i  uzgodnienia z właścicielami sieci w trakcie budowy. 

7. Wykonawca najpóźniej na dzień odbioru robót dostarczy Zamawiającemu atesty na zastosowane 
materiały  oraz  deklaracje  zgodności  zastosowanych  materiałów  z  odpowiednimi  normami  

     i aprobatami technicznymi. 
8. Zamawiający do dnia przekazania placu budowy: 

a) dostarczy dokumentację techniczną niezbędną do wykonania robót,  
b) ustali i wskaże drogi dojazdowe do placu budowy, 
c) Zamawiający wskaże miejsce na postawienie barakowozu i składowanie materiałów. Zamawiający 

nie wyraża zgody na korzystanie z pomieszczeń (piwnicznych) w blokach, 
d) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na budowie prowizoryczną ubikację - toy-toy. 

9. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Paweł Ćwieka. 
 § 3. 

 
1. Strony ustalają w wyniku przeprowadzonego przetargu wynagrodzenie ryczałtowe za roboty     

określone § 1 niniejszej umowy w wysokości ...................................................., (słownie zł:  
.........................................................) łącznie z podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne fakturą  końcową wystawioną na podstawie  protokołu 
odbioru robót. Termin płatności do 30 dni od daty odbioru końcowego.  
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3. Powyższe wynagrodzenie,  płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.  
4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową     będą one 

zlecane protokołem konieczności zatwierdzanym przez Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zlecone według postanowień pkt. 4, określone będzie     

kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o  Katalogi Nakładów Rzeczowych  oraz 
stawki i ceny z kosztorysu ofertowego. Materiały według cen zakupu lecz nie wyższe niż ceny średnie 
wg SEKOCENBUD. 

6. Nie przewiduje się wypłaty zaliczek. 
7. Cena za wykonane roboty nie będzie waloryzowana.. 
8. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót będących     przedmiotem 

umowy, bądź jej części. 
9. Brak ustosunkowania się do pisma w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania oznacza      osiągnięcie 

gotowości do odbioru. 
10. Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy w ciągu 14-tu dni od daty zgłoszenia robót     do 

odbioru przez Wykonawcę zawiadamiając go na 3 dni przed datą odbioru. 
11. Zamawiający na każdym etapie robót może dokonać zmiany zamówienia. 
12. Zamawiający   zastrzega   sobie   prawo   rozwiązania   umowy   w   terminie   natychmiastowych      
     w przypadku niezadowalającego postępu robót lub wykonywania robót niezgodnie z projektem i 

kosztorysem. 
13. Faktury dotyczące należności za roboty dodatkowe należy złożyć w Spółdzielni w nieprzekraczalnym 

terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej należności głównej. Należności za roboty 
dodatkowe potwierdzone fakturami, które wpłyną do Spółdzielni po upływie tego terminu nie będą 
zapłacone przez Spółdzielnię, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę. 

 
§ 4. 

 
1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę w wysokości 5% wartości    

umownej. Kwota ta utworzona będzie w pierwszej kolejności  z wadium i złożona na rachunek 
Zamawiającego. Pozostałą część zostanie potrącona z faktury za wykonane roboty. Zabezpieczenie to 
może być również wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, tj. 70% zostanie     zwrócona w 
ciągu 30 dni po odbiorze robót, bez odsetek po potrąceniu prowizji bankowej. 

 3. Pozostałe  30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu  gwarancji, bez 
odsetek po potrąceniu prowizji bankowych. 

 
§ 5. 

 
1. Ustala się okres gwarancji na roboty określone w § 1 niniejszej umowy na 36 miesięcy od   daty 

odbioru końcowego.  
2. Termin usuwania wad dla wszystkich rodzajów robót ustala się na 21 dni od daty     powiadomienia 

Wykonawcy o ich wykryciu. 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki za nieterminową płatność faktur w wysokości 0,01 % za każdy 

dzień zwłoki. 
4. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
    a) nieterminowe oddanie przedmiotu umowy lub usunięcie wad w wysokości 0,1% umownej wartości 

ryczałtowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki, 
    b) odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %         umownej 

ceny ryczałtowej (z VAT). 
5. Wypłata kar umownych nie zwalnia od odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach     ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 
6. Jeżeli usunięcie wad nie nastąpi w określonym niniejszą umową terminie  Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to  Wykonawcy z zapłaty kar umownych. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy w stosunku     do 
zatrudnionych osób, innych osób trzecich oraz do przestrzegania zasad i przepisów BHP.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu : 
    a) odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  następstwa nieszczęśliwych wypadków    związanych  
        z przeprowadzaniem robót w stosunku do osób przebywających na placu budowy jak i osób trzecich; 
    b) zniszczeń  i   ryzyka   z   tytułu   ognia,  huraganu,   powodzi   i   innych   zdarzeń   losowych  
        w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów i sprzętu związanego z wykonywaniem prac; 
    c) zniszczeń własności spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 
     Odpowiedzialność z wyżej wymienionych tytułów obciąża Wykonawcę. 
9. Wykonawca dokona napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji inwestycji    
     i zawinionych przez niego, w ramach zamówienia. 
  

§ 6. 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej     pod 
rygorem nieważności za zgodą obu stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest  kosztorys ofertowy (zakres czynności) oraz SIWZ. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu     Cywilnego 

dotyczące umowy o roboty budowlane. 
4. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca     

wykonywania inwestycji. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiąco egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego  i 1 dla 

Wykonawcy. 
 
 
 
 

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


