
 
 

                                                                                                      Załącznik Nr 6 do pisma 
                                                                                                                    GKNŚR.7021.13.2016 

                                                                                                                     z dnia 2 czerwca 2016 r. 
 

UMOWA  Nr ......................     (wzór)   
  
                 z dnia ………………… 2016 r. zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przeprowadzonego  w trybie  zapytania ofertowego  pomiędzy  Gminą Busko-Zdrój, NIP: 
655–187–96–46, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, zwaną w dalszej części umowy  
Zamawiającym, reprezentowaną przez Waldemara SIKORĘ – Burmistrza  Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  i Gminy Artura TOKARZA 
a  ..........................................................................................................................................,   
............................................................................................................................................... 
NIP: .............................. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym 
przez ..................................................  następującej treści:  
  

§ 1. 
1.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn:  
     „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Biniątkach” w zakresie: 

 
-  wymiany starych podłóg wraz z warstwami podkładowymi na nowe posadzki, 
-  częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
-  rozbiórki starych pieców kaflowych,  

-  częściowego skucia i uzupełnienia tynków wewnętrznych, 
-  częściowej rozbiórki ścian wewnętrznych i wykonania nowych ścianek działowych, 
-  częściowego montażu nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, 
-  montażu podokienników wewnętrznych, 
-  wykonania okładzin z płytek i wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach, 
-  dwukrotnego malowania ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, 
-  wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego na lamperii, 
-  wykonanie sufitów podwieszonych, 
-  wykonanie podestu z kostki betonowej przy wejściu do budynku, 
-  wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 
-  wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, 
-  wykonanie przyłącza gazowego, 
-  wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, 
-  montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym. 
 
      Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót zawiera kosztorys ofertowy,  
      stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
 
2.  Do wykonawcy będzie należało również   
      -  urządzenie palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych oraz  
         zabezpieczenie i dozorowanie mienia wykonawcy, 
      -  udzielenie gwarancji na okres …………miesięcy, 
. 

 § 2. 
Termin wykonania przedmiotu umowy:  
Wymagany termin wykonania  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 do  
31 sierpnia 2016 r.  
 

§ 3. 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  
     wynagrodzenie w wysokości ………………. zł, słownie: (……………………….…. 
     …………………………………………………………………………………………….…).      
 



2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto i zawiera  
     23 % podatku VAT. 
3.  Kwota o której mowa w ust. 1 zawiera również koszty urządzenia palcu budowy,   
     dostarczenie wody i energii do celów budowlanych, zabezpieczenie i dozorowanie   
     mienia wykonawcy.  

 
§ 4. 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie ..................................................           
2.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie …………..........................................                
     posiadający uprawnienia budowlane nr ………………wydane przez ……………………          
     w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
        

§ 5.                   
Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 6. 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych.  
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
     -  za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy  w wysokości 0,10 % wartości robót  
        objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy) za  
        każdy dzień zwłoki licząc od dnia 1 września 2016 r.  
     -  za zwłokę w usuwaniu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze lub   
        ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,10 % wartości robót objętych  
        umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy) za każdy dzień  
        zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie (termin usunięcia wad ustala   
        się do 7 dni); 
     -  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
        w wysokości 5,00 % wartości robót objętych umową (wynagrodzenia brutto  
        określonego w § 3, pkt 1 Umowy). 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
     z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5,00 % wartości robót  
     objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w  § 3, pkt 1 Umowy). 
 

§ 7. 
Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji 
zgodnie ze złożoną ofertą. 
  

§ 8. 
1.  Zapłata za wykonanie  przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie faktury końcowej  
     i protokołu odbioru robót, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego  
     w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia, przelewem na konto Wykonawcy.  

 
      § 9. 

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty na  
wbudowane materiały, kosztorys powykonawczy na wykonane roboty oraz w miarę  
potrzeby kosztorys różnicowy. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych  
dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru robót oraz rozliczenia finansowego  
wykonanych robót.  

           
§ 10. 

Podwykonawstwo: 
  1.  Wykonawca może podzlecić roboty innym jednostkom, pod warunkiem, że 
       posiadają one odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca  
       wskazał w ofercie, że dana część będzie realizowana przez Podwykonawców.  
       Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego  
       Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracowników najemnych i robotników  



       w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego  
       własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników. 
  2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
       budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której  
       przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji  
       przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej  
       umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy  
       podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  
       o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
  3.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
       przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od      
       dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
       faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub    
       dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
  4.  Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
         1. Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 
         2. Nie spełnia ona wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.  
  5.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie14 dni,  
       uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
  6.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
       budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  
       kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
       budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
  7.  Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku  
       o którym mowa w ust. 4. 
  8.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni,  
       uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 
  9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  
       budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  
       kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
       usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
       o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie  
       przedmiotowego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  
       nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest  
       dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa  
       go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę  
       kary umownej. 
11.  Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  
       o podwykonawstwo. 
12.  Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego  
       zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,  
       w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
       w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż  
       proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  
       w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie  
       przedmiotowego zamówienia. 
13.  Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze złożona ofertą, przy pomocy  
        Podwykonawców następujący zakres robót: ………………………………………  
14.  W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie  
       możliwość uczestniczenia w odbiorze robót. 
 
 



    § 11. 
Ustalenia dodatkowe. 

1. Urządzenie placu budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej  
i dozorowaniem mienia budowlanego zostanie wykonane przez Wykonawcę  

      i na jego koszt. 
2. Roboty zanikające winny być zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem.  

      3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań wbudowanych  
           materiałów na koszt Wykonawcy. Ilość badań zgodna z obowiązującymi  
           normami. Jeżeli wyniki tych badań nie będą spełniać wymagań określonych   
           w normach, to koszt przełożenia wykonanej z tych materiałów rzeczy (wraz  
           z zakupem nowych materiałów) pokrywa Wykonawca. 
      4.  W przypadku napotkania trudności w realizacji robót, wszelkie zmiany  
           Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym, przed ich   
           wykonaniem. 
      5.  Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania robót oraz prowadzenia robót 

poza przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca. 
6. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń podziemnych Wykonawca 

uzgodni z właścicielem tych urządzeń sposób prowadzenia robót. 
      7.  W przypadku konieczności wstrzymania robót z winy Wykonawcy straty  
           poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.  
      8.  Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umówionym zakresem prac  
           ponosi Wykonawca w zakresie ewentualnej przebudowy lub wymiany urządzeń. 
      9.  Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi  
           kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, lub ostatniego brakującego  
           dokumentu.  

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - do wysokości 50 %  
       wartości umowy - z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa a w przypadku  
       zmniejszenia ilości robót wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona wg  
       stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

    11.  Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i właściwymi normami. 
    12.  Wykonawca zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych znajdujących  
           się na terenie budowy. 
    13.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do zakresu umowy na skutek 

       okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania  
       inwestycji do realizacji.  

    14.  Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby  
           Zamawiającego. 
 

§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 13. 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron. 
 

                                                                    § 14. 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.   
                             
 
 
 
 
            WYKONAWCA:                                                 ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 


