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SZS/341-3/2010 

ZAŁĄCZNIK  NR 7 
UMOWA nr ............./2010 

 
 
zawarta w dniu ............ 2010 roku w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1 
pomiędzy stronami: 
Samorządowym Zespołem Szkół w Kostkowie 
reprezentowanym przez .................................................................. 
z siedzibą w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie ul. Księdza Galasa 1; 84-252 Zamostne 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a 
 
przedsiębiorstwem ................................................................ 
legitymującym się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w .......................... 
pod nr .......................... do prowadzonej przez ................................... ewidencji działalności 
gospodarczej pod numerem ............................, 
z siedzibą w ............................................................. 
reprezentowanym przez ........................................................... 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o nastepujacej treści: 
 

 
§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie "Modernizacja placu zabaw przy 
Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie", co stanowi "przedmiot umowy". 
Realizacja zadania jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach programu rządowego 
"Radosna Szkoła". 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w dokumentacji przetargowej i obejmuje w 
szczególności: 
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z: 
a) aktualną dokumentacją projektową, 
b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
c) ofertą przetargową, 
d) ustawą Prawo budowlane, 
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
f) obowiązującymi standardami i normami, 
g) lokalnymi uwarunkowaniami dla danej lokalizacji, 
h) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych 

     2) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersjach elektronicznej (jeden egzemplarz płyta CD )    
  i drukowanej (trzy egzemplarze). 
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§ 2 
 

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 
1)Stanisława Potrykus (dyrektor SZS w Kostkowie) nadzorująca realizację umowy, w szczególności    
upoważniona do podpisania umowy i protokołu odbioru przedmiotu umowy;                                     
 2)Bogumiła Hebel (pracownik SZS w Kostkowie) nadzorująca realizację umowy, a w szczególności 
upoważniona do prowadzenia bieżącej korespondencji z Wykonawcą oraz do podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu umowy; 
2. Zamawiający uprawniony jest do należnego kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w 

szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia 
wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia  kierownictwa robót. 
2. Kierownikiem budowy ustalonym przez Wykonawcę jest ..........................................................., 

będący członkiem ....................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze 
ewidencyjnym ........................................... 

3. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za działania kierowników robót na placu budowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania kierownika budowy na placu robót. 
 
 

§ 4 
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień  31.10.2010r. 
2. Potwierdzeniem dotrzymania terminu wykonania umowy jest protokół odbioru stwierdzający 

bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 
 

 
§ 5 

 
1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
2. Przed rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca opracuje i uzgodni 

wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia robót, a w szczególności wskazane w 
dokumentacji przetargowej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy od momentu 
jego przekazania do momentu dokonania odbioru końcowego robót, w tym również: 
1) za naruszenie wymagań ochrony środowiska na placu budowy w stopniu całkowicie 

zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 
2) za szkody wyrządzone przez wykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie 

bezpośrednio przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 
cywilnej oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - 
ważną bądź na bieżąco przedłużoną przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 
 

§ 6 
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1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 
1) odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu, 
2) odbioru końcowego robót, 

2. Terminu wykonania przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli protokół odbioru 
końcowego zostanie podpisany najpóźniej w tym dniu. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do wyznaczonego przez niego 

terminu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda usunięcia wady poprzez wykonanie 
przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Zamawiający przystąpi do sprawdzenia, czy stwierdzone podczas odbioru wady zostały usunięte, 
wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

 
 

§ 7 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (tj. z 
podatkiem VAT) w wysokości: .............................. PLN (słownie złotych:...............................................).                                                                             
2.Wynagrodzenie nie podlega jakiejkolwiek waloryzacji. 
 
 

 
§ 8 

Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 
 

 
 

§ 9 
 

 
1. Płatność nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu atestów i certyfikatów na zamontowane 
       urządzenia i materiały użyte do wykonania nawierzchni. 
2. Wykonawca wystawi faktury VAT na podstawie protokołów stwierdzających bezusterkowe 

wykonanie. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT przelew na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 

 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr 
NIP: .................................................. 

2. Zamawiający Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie, posiada nr NIP: 588-223-79-70. 
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§ 11 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formirmie ............................................ 
tj. kwota .............................................. 
zl. słownie : ............................................................................................................................. 
2. Strony postanowiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona lub 
zwolniona w nastepujacy sposób: 

      a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót ( 70% wysokości 
      wniesionego zabezpieczenia tj.kwota ....................... zł. słownie: .......................................................) 
     w ciagu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze  
     końcowym, 
     b) pozostała część zabezpieczenia ( 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj.kwota ............... 
     zł. słownie: ............................................................................................................................................) 
     w ciagu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
4. Jeżeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu zamawiajacy zwraca je  
    wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane  
    pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  
    rachynek Wykonawcy. 
 
 

§ 12 
 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo pisemnych żądań nie wykonuje robót zgodnie z umową, 
2) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych przerwał realizację robót na okres dłuższy niż dwa 

tygodnie,  
3) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku 

na rzecz wierzycieli, 
4) Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający 

zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie 
będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych. 

3. W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót w toku oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 
spowodowała rozwiązanie umowy, 

2) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę, jeżeli rozwiązanie umowy spowodował Zamawiający, 

3) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, 
jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4. W razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe: 

1) dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty wykazane w § 1 pkt.1. 
2) przejmie plac budowy. 
 

§ 13 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego lub odbioru 
ostatecznego: w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych podczas przeglądu gwarancyjnego lub odbioru 
ostatecznego, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności określonych w § 
14 ust. 2: w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, zapłaci kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury, w 
wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

4. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 
szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 
ustawy Kodeks Cywilny (zwanej dalej kc). 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do egzekwowania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 14 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. 
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres ........... miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
3. Warunki gwarancji zostały określone i zaakceptowane w ofercie Wykonawcy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do corocznego dokonywania przeglądów gwarancyjnych, przy 

czym obecność Wykonawcy jest obligatoryjna i nie rodzi dodatkowych zobowiązań finansowych dla 
Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania części robót budowlanych następującym 

podwykonawcom: 
1) część określoną w ofercie Wykonawcy jako ................. (zakres robót budowlanych z powołaniem 

się nad odpowiednią część dokumentacji) wykona podwykonawca ............................. 
...................................... 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. 

3. Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 
wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami Wykonawcy. 

4. Jeśli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonania robót lub 
dostarczonych materiałów, obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny podany w ofercie, 
wtedy Wykonawca po upływie tego okresu gwarancyjnego, na żądanie Zamawiającego, odstąpi mu 
korzyści płynące z tych zobowiązań. 

5. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty, o których mowa w ust. 5, po przedstawieniu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi następującymi dokumentami: 
1) protokołem odbioru wykonanych robót, odebranych przez Zamawiającego sporządzonym przy 

udziale Wykonawcy i podwykonawcy, a określającym zakres rzeczowy wykonanych robót 
wynikających z umowy, 

2) pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury 
przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą. 



 6

 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze 
złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę 
robót, w przypadku nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt. 2. 

8. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część 
przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia 
umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości 
wykonanych przez podwykonawcę robót. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia 
umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego 
podwykonawcy wynagrodzenia. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż 
termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie. 

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 
dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania podwykonawcy o 
jego obowiązku. 

12. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 14.00 
trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i 
soboty nie wchodzą do 3-dniowego terminu. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi 
zawiadomienia w rozumieniu niniejszego ustępu. 

13. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę. 

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, 
powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów 
określonych w ust. 7. 

 
 

§ 16 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie,pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać zasad określonych w art. 144 
ustawy.Przewiduje się mozliwość dokonania niżej wymienionych zmian: 

 Dopuszcza sie mozliwość zmiany osób, które będą wykonywały zamówienie w sutuacji 
wystąpienia okoliczności , ktorych nie można było przewidzieć w chwili składania oferty pod 
warunkiem, że osoba, na którą Wykonawca zmienia osobę wskazana w ofercie posiada 
porównywalne, nie gorsze uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie . 

 Dopuszcza sie mozliwość zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadku: 
             -     wystąpienia siły wyższej tj. Zdarzenia nagłego, nieprzywidywalnego i niezaleznego od woli 
                   stron unimożliwiajacego wykonanie robót, któremu nie można zapobiec,ani przeciwdziałać 
                   przy zachowaniu należytej staranności; wystąpienie siły wyższej powinno być bez zbędnej 
                   zwłoki udokumentowanie przez stronę powołującą się na nią; 
             -    z powodu działań osób trzecich unimożliwiających wykonanie prac, które to dzaiałania nie  
                   są  konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
             -     zmiana wynagrodzenia w zakresie podatku VAT – w stopniu i terminie odpowiadajacym  
                   tym zmianom. 

 
§ 17 

 
1. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca ich 

siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego 
obowiązku korespondencja przesłana pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z 
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adnotacją o niemożliwości doręczenia bądź  przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, pozostawia 
się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy dokumentacji przetargowej, 
przepisy ustaw, a w szczególności: prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny, prawo 
budowlane, prawo geodezyjne i kartograficzne. 

3. Ewentualne spory, wynikłe z tytułu realizacji umowy, będzie rozstrzygał właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego Sąd. 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
dla Wykonawcy 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
                                                             KONTRASYGNATA 
 
 
 
 
 
 

Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je nie wnosząc zastrzeżeń, 
 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                             podpis Wykonawcy 

 
 
................................................., dnia ..................................... 


