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ZAŁĄCZNIK NR 5 

UMOWA .................. 

O ROBOTY BUDOWLANE  

 

zawarta w dniu ………………2016 roku w Choczu pomiędzy:  

GMINĄ CHOCZ, ul Rynek 17, 63-313 Chocz, NIP: 608-003-77-63 w imieniu, której działa: 

Marian Wielgosik – Burmistrz Gminy Chocz zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………………………… 

z siedzibą w ………………………………… 

posiadającą NIP ………………………, REGON ……………………… 

w imieniu, której działa: 

…………………………… -  …………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.: „Budowa kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Kaźmierka, gm. Chocz”, 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,  

pn.: „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Kaźmierka, 

gm. Chocz”. 

1.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: 
 

 usytuowanie i zasilenie kablem projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej z istniejącego 

złącza pomiarowego Energa-Operator, 

 wyprowadzenie z rozdzielnicy obwodu, 

 ułożenie i przysypanie kabli w rurze osłonowej na głębokości 0,7 m w wykopie kablowym,  

 przewiert przez drogę wojewódzką i ułożenie kabla rurą osłonową, 

 ustawienie latarni oświetleniowych z oprawą  (4 szt., wkop w ziemię),  

 połączenie kabli w latarniach za pomocą izolowanych złącz kablowych, 

 wykonanie uziemienia na końcach obwodów 

 inwentaryzacja geodezyjna ułożonego kabla, 
 

2.  Zakres robót do wykonania został szczegółowo określony w dokumentacji wykonania  

i odbioru robót. 

 

§ 2 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie inspektor nadzoru ……………. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 

pkt 1, zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 

poczynionych uzgodnień. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedstawioną dokumentacją oraz nie wnosi do niej 

uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

Projekt umowy 
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§ 5 

1.  Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy nie może zatrudnić Podwykonawców. 

 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 

§ 6 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2) Dokonanie odbioru końcowego i przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji 

użytkownikom. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy. 

2) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – 

zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody do 

zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia 

wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji 

robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień. 

3) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 

4) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji. 

5) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez pracowników Wykonawcy 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących 

funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego  

w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji  

i zatwierdzenia Zamawiającego. 

7) Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 

przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 

poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 

8) Wykonanie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary 

zasadnicze były nieprawidłowe. 

9) Zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu  

lub zanikających. 

10) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

11) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp.,  

po zakończeniu robót. 

12) Uporządkowanie terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni  

– uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 

13) Przedłożenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym, 

dokumentów niezbędnych na użytkowanie: 

a) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania z Prawem 

budowlanym oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 
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2. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać stosowne 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie oraz posiadać akceptację inspektorów nadzoru Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 roku poz. 21) Wykonawca w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

  

III. Termin wykonania, 

odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 

 

§ 7 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 15 grudnia 2016 roku. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 

robót i przekazania do eksploatacji. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy  

do czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikom protokołem 

określonym w ust. 3. 

  

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 8 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych  

i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen 

jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową wynosi (brutto) ………………… zł  

(słownie: …………………………………………………………………………) 

3. Załącznikiem nr 1 do umowy jest oferta. 

 

V. Warunki płatności 

 

§ 9 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez Wykonawcę 

Zamawiającemu.   

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru wykonanych robót, 

stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót 

wraz z rozliczeniem finansowo-rzeczowym przedmiotu umowy oraz protokół 

przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.  

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi ……… dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 10 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i numeru telefonu. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

 

VI. Rękojmia za wady 

 

§ 11 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu przekazania 

przedmiotu umowy do eksploatacji. 
 

VII. Ubezpieczenie 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacaną polisę ubezpieczeniową budowy  

od wszystkich ryzyk z sumą gwarancyjną do pełnej wysokości umowy i na okres 

realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 

przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres 

realizacji niniejszej umowy. Jeżeli Wykonawca posiada zawartą polisę 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania 

mienia spełniającą wymagane warunki, przedłoży ją przed podpisaniem niniejszej 

umowy, a także zobowiąże się do kontynuacji polisy do czasu zakończenia niniejszej 

umowy. 
 

VIII. Kary umowne 

 

§ 13 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto liczone za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji  
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lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek 

na koszt Wykonawcy. 

 

 

IX. Zmiana umowy 
 

§ 14 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej 

wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia 

realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia: 

1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których 

realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych.  

W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy 

termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem  

do umowy. 

2) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie  

to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku  

na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia 

przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

3) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac 

ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca 

nie może odmówić wykonania tych robót i może żądać podwyższonego 

wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i wypłata 

podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu 

umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną 

w kosztorysie ofertowym będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie 

wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem  

do umowy. 

4) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, ze względów technologicznych 

prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy,  

co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

5) Ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności 

zmiana stawki podatku VAT w budownictwie – w takim przypadku na wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie 

wprowadzona aneksem do umowy. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

4) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania 

Umowy. 

3. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej 

nieważności. 
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X. Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Pleszewie. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Zamawiający Wykonawca 

 

       
 


