
Załącznik nr 4
Wzór umowy

 UMOWA nr ……..
o roboty budowlane

zawarta w dniu …………….. w Stalowej Woli, pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 9 , 37 – 450 Stalowa Wola,                    
NIP: 8651527646, REGON: 830005118  reprezentowanym przez:
Marka Gruchotę – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy Inwestorem,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..........……….………………………………………….………..
…………………....…………………………………………………………………………..………………………………………..………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, 
zwanymi dalej łącznie Stronami,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu postępowania w trybie
zapytania ofertowego o nr SA.26.12.2017.MSP na zadanie pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w
Stalowej  Woli  na  potrzeby  spotkań  mieszkańców  Osiedla  Fabrycznego  poprzez  przebudowę  i  zmianę
sposobu użytkowania – etap I” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
 1. Inwestor zleca Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - na warunkach szczegółowo

określonych w niniejszej Umowie i załącznikach do niniejszej Umowy - robót budowlanych polegających
na Adaptacji lokalu przy ul. Dmowskiego 11 w Stalowej Woli na potrzeby  spotkań mieszkańców Osiedla
Fabrycznego poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania – etap I.

 2. Szczegółowy zakres  robót  określają:  dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne wykonania  i
odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (branża budowlana, elektryczna i sanitarna),  zapytanie
ofertowe  z  dnia  28  grudnia  2017  roku  wraz  załącznikami,  wszelkie  uzgodnienia  prawne  i
administracyjne, które stanowi integralną część niniejszej umowy.

 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
 4. Inwestor zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do ……………….
 5. Strony powołują swoich przedstawicieli:

• ze strony Zamawiającego ……..……..…..
• ze strony Wykonawcy ………..………….

§ 2
 1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  zgodnie  z  prawem

budowlanym,  Polskimi  Normami,  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przeciwpożarowymi  i
ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.

 2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  najwyższej  staranności  przy  realizacji  zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.

 3. W  wypadku  zlecenia  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom  nie  zmieni  to  zobowiązania
Wykonawcy wobec Zamawiającego.

 4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  zaniedbania  Podwykonawcy/ów/  w  takim
samym  stopniu,  jakby  to  były  jego  własne.  W  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  z
Podwykonawcami, Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i
terminowość wykonanego przedmiotu umowy oraz wzajemne skoordynowanie techniczne.



 5. Powierzenie  przez  Wykonawcę  wykonania  części  lub  całości  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom
wymaga zgody Zamawiającego.

 6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą
lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 7. Wykonawca oświadcza, że:
 a) zapoznał się w całości z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz z terenem, na którym

mają  być  realizowane roboty  objęte  niniejszą  umową i  oświadcza,  że  nie  ma przeszkód  do
wykonania ich na ustalonych umową zasadach,

 b) uwzględnił  w  wynagrodzeniu  umownym  wszystkie  roboty  oraz  dostawę  materiałów
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

 c) przejmuje pełną odpowiedzialność za uwzględnienie wszystkich trudności i kosztów ukończenia
robót objętych umową oraz przejmuje odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich, jeśli
takie wystąpią,

 d) zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt materiały, narzędzia, w tym środki transportu,
sprzęty osobiste.

 2. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.

§ 3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do ……………
2. Inwestor  powoła  komisję  odbiorową,  która  dokona  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do
odbioru.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia  tj.  uwagi  dotyczące  jakości  wykonanych  robót,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie
stwierdzonych wad.

4. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się termin podpisania przez przedstawicieli
obu stron bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

§ 4
 1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

……….…..  zł netto  +  …………...  zł  (podatek  VAT  ……...)  tj.  łącznie  ………….....  zł  brutto
(słownie:  …………………………….………..).

 2. Strony  ustalają,  że  Inwestor  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  Za dzień zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku Inwestora. Wynagrodzenie jest niezmienne w czasie trwania umowy.

 3.  Wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacone będzie po podpisaniu przez Strony końcowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy, stwierdzającego wykonanie prac bez wad i usterek.

 4.   Płatność nastąpi  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie  30 dni  od daty jej
doręczenia Inwestorowi.

 5.  Wykonawca wystawi fakturę, o której mowa w ust. 3 nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po
podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.

 6. Wierzytelności  Wykonawcy  z  tytułu  umowy  nie  mogą  stanowić  przedmiotu  umowy  przelewu
wierzytelności,  bez  zgody  Inwestora.  Ewentualna  zgoda  Inwestora  na  dokonanie  przelewu  wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały na

okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy bez wad i usterek. Gwarancja i rękojmia na użyte przez Wykonawcę materiały na
które  producent  udziela  gwarancji  dłużej  niż  36  miesięcy,  ulegają  przedłużeniu  na  okres  gwarancji
udzielonej przez producenta.    

2. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą zgłaszane w formie pisemnej. 



3. Ujawnione w okresie gwarancji  i rękojmi wady zostaną usunięte na koszt Wykonawcy  – w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Powyższe nie
stanowi ograniczenia Zamawiającego w jego uprawnieniach  z tytułu rękojmi.  

4. W  przypadku  nie  przystąpienia  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  w  ustalonym  terminie  lub  też  ich
nieusunięcia  w  tym  terminie,  Inwestor  może  –  bez  wyznaczenia  dodatkowego  terminu  i  bez
upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

5. Fakt usunięcia wad wymaga protokolarnego potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora.  
6. Okres Gwarancji przedłużony zostanie na okres dokonywanej naprawy.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w przypadku:

a) odstąpienia od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto
określonego w umowie w § 4, 

b) nieterminowego  wykonania  umowy  w  wysokości  0,5  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w
umowie w § 4 za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy,

c) opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia  brutto określonego w umowie w § 4  za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

d) opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  w  wysokości  1  %
wynagrodzenia brutto określonego w umowie w § 4 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego mu na podstawie niniejszej
umowy wynagrodzenia.

3. Zastrzeżone  kary  umowne  nie  pozbawiają  Inwestora  prawa  dochodzenia  odszkodowawczego
uzupełniająco, przewyższającego ich wysokość, na zasadach ogólnych.

§ 7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) Zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  zapytaniu  ofertowym

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na

zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamówienia,  zwiększenie
bezpieczeństwa,

c) pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  pozwalającej  na
zaoszczędzenie  czasu  realizacji  zamówienia,  jak  również  kosztów  eksploatacji  wykonanego
przedmiotu zamówienia,

d) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  zapytaniu  ofertowym,  w  sytuacji  gdyby
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem
przedmiotu zamówienia,

e) odmienne  od  przyjętych  w  zapytaniu  ofertowym  warunki  techniczne,  istnienie
niezinwentaryzowanych  urządzeń,  instalacji  lub  obiektów,  skutkujące  niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

f) konieczność  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

           2) Zmiana wynagrodzenia określonego w § 4 umowy:
a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1,
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy  wykonanie  zamówienia  w  określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie

Zamawiającego,



b) działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w protokołach,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego,

d) błędów w zapytaniu ofertowym, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z
Zamawiającym i wprowadzeniem przez niego zmian w przedmiocie umowy,

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
f) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
h) prac  lub badań archeologicznych,  wykopalisk,  powodujących konieczność wstrzymania robót

objętych niniejszą umową,
i) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,

wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych  powiązań,
mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej  realizacji  (powodujących konieczność
jego wydłużenia),

j) wstrzymanie realizacji robót przez utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające
się  przypisać  Zamawiającemu,  personelowi  Zamawiającego  lub  innemu  wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.

4)  Powierzenie  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  na  skutek  którejkolwiek  z  okoliczności
wskazanych w pkt 1, 2 i 3 niniejszego ustępu — i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana
część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.
5) Zmiana przedstawicieli  stron w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji
(np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana przedstawiciela Zamawiającego w związku z
upływem okresu na jaki  została zawarta z  nim umowa i  zawarciem przez Zamawiającego umowy z
innym przedstawicielem).

 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) Ad pkt 1) — pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały,
urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te,
które stanowiły podstawę wyboru oferty.
2) Ad pkt 2):

- lit. a) — w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w
niniejszej umowie
- lit. b) — od daty wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie
zmiany tej stawki, 

        3) Ad pkt 3):
- lit. a) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- lit. b) — o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) — o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- lit. d), f), h), j), k) — o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem umowy,
-  lit.  e),  g)  —  o  czas  niezbędny  do  uzyskania  wymaganych  decyzji  bądź  uzgodnień  lub  do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
- lit. i) — o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i).

 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.

§ 8
1.  Zamawiający  może  oprócz  przypadków  określonych  w  przepisach  Kodeksu  Cywilnego,  odstąpić  od

umowy, jeżeli:
1)  Wystąpiły  istotne  zmiany  okoliczności  powodujące,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy — w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2)  Wykonawca  nie  dotrzymuje  terminów wynikających  z  programu realizacji,  w  tym przekroczenie



terminu  wykonania  poszczególnych  etapów  wynosi  więcej  niż  14  dni  –  w  terminie  30  dni  od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał i nie kontynuuje pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania – w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń przedstawiciela Zamawiającego uporczywie
nie  wykonuje  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  technicznymi  lub  nie
dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia — w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

5) Zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy — w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,

6) Wykonawca przystąpił  do likwidacji  swojej  firmy, z wyjątkiem likwidacji  przeprowadzonej w celu
przekształcenia — w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

7) Został  wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił  zrzeczenie się swojego
majątku na rzecz wierzycieli — w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

8) Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część zamówienia, którą
Wykonawca powinien zrealizować osobiście, wskazanych przez Zamawiającego — w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli  Zamawiający opóźnia się z
terminowym przekazaniem placu budowy — w terminie 30 dni od planowanego terminu przekazania placu.
3.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
     1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy zakresu robót,
     2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z
której winy odstąpiono od umowy,
  3)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z
terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza.
5.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,
zobowiązany jest do:

1)  Dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia,

2)  Przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy,  po  odbiorze  robót  przerwanych  i
zabezpieczających.

§ 9
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy strony  poddają  rozstrzygnięciu  Sądu  właściwego rzeczowo i

miejscowo ze względu na siedzibę Inwestora.
3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  w  szczególności  przepisy  Kodeksu

Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
4. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa dla  Zamawiającego,  jeden  dla

Wykonawcy.

    

INWESTOR WYKONAWCA


