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Umowa 

 

 W dniu  … sierpnia 2014 roku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszowcu, 

reprezentowaną przez Gustawa Szorka – Prezesa oraz Marcina Mroczka -Skarbnika,  

Olszowiec 10; 23-100 Bychawa, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a: 

……………………… zamieszkałym ………………………., prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą ”……………………..”, NIP …………..; REGON: ……………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający  oświadcza, że na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy niniejszej 

ustawy 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn           

„Zielona Oaza – zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej w 

Olszowcu”.  

3. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.   

 

§ 2 

1. zagospodarowanie terenu w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Olszowcu,  którego 

głównym elementem jest zbiornik wodny, w zakresie:  

- tereny zielone -prace ziemne, nasadzenia 

- ogrodzenie  

- wykonanie kładki  

2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 
2.1.  zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we 

własnym zakresie i na koszt własny, 

2.3. utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku – zgodnie                    

z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                  

z 2013 r. poz. 260 z poźn.zm.), 

2.4.skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 

protokołów badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz 

kosztorysu  powykonawczego.  

3. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa, 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

4.  Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną.  
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§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 16 sierpnia  2014 roku, zaś zakończenia: 

na dzień 30 września 2014 r. 

2. Nie przewiduje się zmiany terminu zakończenia robót w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych. 

 

§ 4 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia 16 czerwca                    

2014 roku.  
 

§ 5 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: Janusz Lipiec. 
 Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409                          

z późn.zm.). 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz 

wykonać zabezpieczenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na 

budowie i w jej bezpośrednim otoczeniu:  

1.1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy                          

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał                               

i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady                           

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

1.2. W czasie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie                      

i realizację organizacji ruchu oraz ponieść koszty wykonania i ustawienia 

tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kołowego                     

i osób postronnych) 

1.3. Koszty utylizacji odpadów powstałych podczas robót obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

3. Po zakończeniu robót, lecz nie później niż do dnia 30 września 2014 r. Wykonawca 

zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu                       

w terminie odbioru robót. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia                

i zobowiązuje się do naprawienia szkód, które mogą zaistnieć w związku                               

z prowadzonymi pracami budowlanymi i ruchem pojazdów.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

2.1. od zdarzeń losowych - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 

2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku                         
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z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej obejmującej cały okres realizacji zamówienia wraz                                         

z potwierdzeniem opłacenia składek najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

4. Nie przedłożenie dokumentów, o którym mowa w ust. 3 skutkować może 

odstąpieniem Zamawiającego od umowy.  
 

§ 8 

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 art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną; 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne 

oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości 

robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do 

sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą                

________________________________________________. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.  

 

§ 10 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje się dla 

Wykonawcy następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1.  Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót  

1.2.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku 

realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

2.1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 

2.1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia,                         

o którym mowa w § 9 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.1.3. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości  

10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, 



 

4/6 

2.1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9  

ust. 2, za każdy dzień przerwy, 

2.1.5. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                        

w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.2.1. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,  za każdy dzień zwłoki, 

2.2.2. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 9 ust. 2,  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie,  w którym odbiór miał być zakończony. 

2.2.3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego               

w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,                         

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9.  

 

§ 12 

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

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie  

pisemnej.   

3.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu                        

7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

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

przysługują uprawnienia: 

4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

4.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

4.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

4.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

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

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

stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. 

7. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie 

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

rękojmi. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 13 
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1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2.  Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy, licząc 

od daty odbioru. 

 

§ 14 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 płatne będzie po zakończeniu realizacji zadania,  

w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, 

potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 

 

§ 15 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do 

zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 16 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 17 

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.                 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

1.2. zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,                       

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o złożeniu 

tego wniosku. 

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni 

od ostatecznego wezwania. 

1.4. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

w terminie 30 dni od wezwania do wznowienia robót  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

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

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

4.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
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4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4.3 

niniejszego paragrafu. 

5.3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 20 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 21 

Umowę spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, zaś dwa pozostają w aktach Zamawiającego. 

 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 
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