
 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

U M O W A 

 

 

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i 

złoŜonej oferty przetargowej, dnia:….................. roku w Rydzynie pomiędzy  

 

Gminą Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – Pana Grzegorza Jędrzejczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Rydzyna – Pana Wojciecha Antoniaka  

 

zwaną dalej Zamawiającym, a 

 

.............................................................................................................................., z siedzibą w 

................................................., ul. .............................................. reprezentowanym(ą) przez: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji 

budowę oświetlenia drogowego w Tworzanicach, gmina Rydzyna. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze złoŜoną ofertą, jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 

netto: ........................................ zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: 

........... %, co stanowi kwotę brutto: ....................................... zł, słownie 

........................................................................................................................ zł. 

 

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia określonej 

powyŜej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji. 

 

 



  

§ 3 

Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie robót odbywać się będzie jedną fakturą końcową 

wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót 

dokonuje Zamawiający w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni 

od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z umową. 

 

2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego po 

wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru całości robót. Zapłata faktury 

nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokółu odbioru końcowego podpisanego przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  

3. Termin zapłaty uwaŜa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

 

 

§ 4 

Termin wykonania 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do 

31.10.2009 r. 

 

  

2. W przypadku zadziałania siły wyŜszej np. klęski Ŝywiołowej mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót albo wystąpienie innych okoliczności, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej 

staranności, nastąpi przesunięcie terminu zakończenia roboty o ilość dni równą 

okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 5 

Odbiór robót 

 

1. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

wykonanych robót. 

 

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

 

3. Odbiór końcowy robót moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi Ŝadnych 

wad czy usterek w przedmiocie odbioru. 

 

4. Za termin zakończenia robót uwaŜa się datę podpisania przez komisję protokołu 

odbioru końcowego. 

 



  

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 

 1) jeśli wady nadają się do usunięcia, moŜna odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 

 2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, moŜna zaŜądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy,  

 3) Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w 

czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad takich, które 

uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aŜ 

do czasu usunięcia tych wad, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy. 

 

6. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt 

Wykonawcy dotychczasowego. 

 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców 

których zaangaŜował do części wykonywanych robót, tak jak za działania własne.  

 

8. Strony ustalają, Ŝe zgodnie z treścią złoŜonej oferty, części zamówienia obejmujące: 

........................................................................................................................................., 

Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawcy. 

 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót. 

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe 

na terenie budowy z chwilą przejęcia placu budowy od Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest: 

 

 1) do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców, 

 2) współpracować ze słuŜbami Zamawiającego, 

 3) zgłaszać roboty do odbioru, 

 4) zapewnić kadry i nadzór z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzęt o 

odpowiednich parametrach technicznych, 

 5) zlikwidować plac budowy i własne zaplecze bezzwłocznie po zakończeniu 

budowy lecz nie później niŜ 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

 6) dokonać ubezpieczenia budowy od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w 

okresie realizacji budowy, jak i w okrasie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

 

 

 

 



  

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady 

na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w uŜytkowanie 

obiektu będącego przedmiotem zamówienia. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia kosztorysowego brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 

 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

kosztorysowego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki, 

 3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakŜe z 

przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% 

wynagrodzenia kosztorysowego brutto. 

 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar 

umownych. 

 

§ 9 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

 

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w 

przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

 

 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, 

 2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy, 



  

 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 

 4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i 

przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności i musi zawierać uzasadnienie.   

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 

następujące obowiązki: 

 

 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień 

odstąpienia, 

 2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia, 

 3) Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 

teren budowy. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową 

prowadził będzie ……………………………………., tel. ………………...  

 

2. Kierownikiem budowy będzie: ................................................., tel. .............................. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 

 

 

 

 Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 .........................................  ........................................... 

 

 

 

 

 


