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Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA NR …………………….. 

/projekt/ 

 

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

  

Nabywcą: Powiat Opatowski ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 

Odbiorcą/Płatnikiem:  

Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  

Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

reprezentowanym przez:  

Jarosława Basaka – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  

Zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

  

…………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: właściciela ….………………………………...................,    

zwaną dalej Wykonawcą.  

w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający powierza, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa otwartej, drewnianej 

wolnostojącej altany o powierzchni do 35m
2
 oraz utwardzenie terenu pod przedmiotową altaną wraz z 

niezbędnymi robotami”. 

 

  

§ 1  

1.Zakres robót szczegółowo określony jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji warunków zamówienia oraz w ofercie przetargowej.  Dokumenty te stanowią integralną 

część umowy.  

2.Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi               

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.  

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową pod względem kompletności 

oraz zgodności projektu z przedmiarami robót.  

4.Wykonawca oświadcza, że w związku z powyższym nie będzie wnosił zastrzeżeń do Zamawiającego 

oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową, przedmiarami, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie inne roboty, których wykonanie, 

zdaniem WYKONAWCY jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.  

  

§ 2  

1.Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 2 dni od dnia 

zawarcia Umowy.   
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2.Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy dokumentację projektową.  

  

§ 3  

 Całość robót należy wykonać w terminie do dnia   31.05.2021 r.   

  

§ 4  

1. Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie: ……………………………….  

2. WYKONAWCA ustanawia Kierownika budowy w osobie:   ………………………………… 

  

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy, mienia znajdującego się na placu budowy 

i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz 

zdarzeniami losowymi.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót.   

  

§ 6  

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:  

  

 CENA OFERTOWA   ………………………zł 

 słownie złotych: ……………………………………………… 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości 23%, tj. ………………………  

  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1  obejmujące wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia, między innymi  również koszty  usług nie ujętych w dokumentacji 

technicznej, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania 

terenu budowy po zakończeniu robót, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty 

zorganizowania placu budowy, utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy), koszty właściwego oznakowania zabezpieczenia prowadzonych 

robót, wszelkie koszty  związane z odbiorami,  koszty oraz straty wynikłe w związku z 

prowadzonymi robotami itp.   

   

§ 7  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane będzie: fakturą 

końcową za wykonanie danej części zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury końcowej 

będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego wykonania robót potwierdzonego 

protokołem sporządzonym na piśmie.  

2. Termin sporządzania i dostarczenia faktury końcowej do Zamawiającego ustala się na 7 dni od 

daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

3. Faktury zostaną zapłacone  przez Zamawiającego w terminie: do 14 dni od daty dostarczenia ich  

do Zamawiającego.  



 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 

ZP.26.1.2021 
 
 

 3 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty będzie realizowana przez 

Zamawiającego przelewem na konto nr   ……………………………………………………… 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z Podwykonawcami zapłata przez 

Zamawiającego faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 nastąpi po udokumentowaniu przez 

Wykonawcę uregulowania zobowiązań finansowych wobec Podwykonawców w postaci 

przedstawienia przez Podwykonawcę stosownego oświadczenia o uregulowaniu wobec niego 

wszelkich zobowiązań.   

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wymagalnej faktury wystawionych przez 

Wykonawcę o kwoty należne podwykonawcom za wykonane przez nich i zafakturowane roboty, a 

nie zapłacone przez Wykonawcę, w przypadku braku potwierdzenia przez podwykonawców 

zapłaty należnych im wynagrodzeń.  

Faktury winny być adresowane następująco:  

Nabywca: Powiat Opatowski ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 

Odbiorca/Płatnik: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów. 

 

§ 8 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z 

technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji projektowej.    

  

§ 9  

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, 

zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.  

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne i składował wszelkie urządzenia pomocnicze w 

wyznaczonym miejscu.  

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dniu odbioru robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy.  

  

§ 10  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane 

oraz wymaganiom projektu, co do jakości.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.  

   

§ 11  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres …………. 

miesięcy dla wszystkich części zamówienia od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego na pozostałe wykonane roboty 

(materiały i robociznę). Ponadto Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonania przedmiotu 

umowy na okres ……………………. od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 
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budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego na pozostałe wykonane roboty 

(materiały  i robociznę).  

2. Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.   

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas pomiędzy zgłoszeniem wad lub 

usterki a jej naprawą.   

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 

usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą egzekwowane od Wykonawcy.   

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

  

§ 12  

1. Odbiór końcowy robót wyznaczony będzie przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 

i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.   

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

Umowy po raz drugi.  

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad.  

4. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni.  

5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.  

  

§ 13  

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są 

dopuszczalne tylko w granicach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wskazanych w SWZ.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich.  

 

§ 14  

Strony ustalają następujące przypadki odstąpienia od umowy:  
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym, a w szczególności:  

a) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie,  

b) gdy Wykonawca opóźnia się przez okres dwóch tygodni z rozpoczęciem robót lub realizacją 

robót w stosunku do harmonogramu co może uniemożliwić ukończenie realizacji przedmiotu 

umowy w uzgodnionym terminie,  

c) stosowania materiałów nieposiadających odpowiednich atestów i nie dopuszczonych do 

stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) zostanie wydany nakaz komorniczy zajęcia majątku Wykonawcy,  

e) w wypadku, gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

f) gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie będzie wykonywać umowy lub oczywistym 

jest, że nie wykona umowy w terminie, 

g) gdy pomimo wezwania, Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy.   

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno 

zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, do odbioru całości robót stosuje 

się postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego a nadto:   

1) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy właściwy 

inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 

wartość wykonanych robót jak również sprawdzi czy te roboty są wykonane należycie, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, jeżeli są wykonane należycie oraz dokona 

zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

3) przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne zgodnie z § 15 

niniejszej umowy.  

  

  

§ 15  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

  

1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub odbioru w wysokości 0,30 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy licząc za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) opóźnienia w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancji   

w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy licząc za każdy dzień opóźnienia,  

3) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.  

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekracza wysokość kar umownych.  
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3. Strony ustalają, że roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 

dzień opóźnienia staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,  

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

  

 

 

§ 16 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 

Postępowania Cywilnego.  

  

§ 17   

W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego 

uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo 

Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

  

  

§ 18  

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

                 ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA:  


