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UMOWA NR ………….. 

 

Zawarta w dniu     roku pomiędzy: 
Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowym Dworze Gdańskim, Plac Wolności 5a 
zwanej dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
1. ………. 
2. ………. 

 
a:   
    
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 
Zakres robót według załączonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego monitorowania prac oraz zmianę 
zakresu robót. W przypadku zmiany zakresu robót ostateczna kwota do zapłaty za wykonane prace remontowe zostanie 
przyjęta na podstawie kosztorysu powykonawczego. 
 

§2 
1. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami 

lokalowymi zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia 
konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zlecone prace na warunkach 
określonych w umowie. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami – uprawnieniami w sposób 
zgodny z normami i właściwymi przepisami, a także kompleksowy z punktu widzenia celu, jakiemu mają one służyć. 

3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w dokumentacji nie budzi wątpliwości. Wykonawca 
dokonał własnych pomiarów i wyklucza możliwość powołania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 
umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac jeśli złe oszacowane wynikło z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§3 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Udostępnienie terenu, na którym ma być wykonywane zamówienie w terminie ustalonym w niniejszej umowie. 
2. Udostępnienie miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy oraz punktu odpłatnego poboru wody i energii 

elektrycznej. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w udostępnionych pomieszczeniach 

– miejscach składowania materiałów oraz na terenie wykonywanych robót. 
 

§4 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Utrzymanie terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy w stanie jak najmniej uciążliwym dla 

Zamawiającego oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
2. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
3. Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty. 
4. Zapewnienie wszelkich środków i nakładów potrzebnych do wykonania umowy. 
5. Uporządkowania miejsca po zrealizowaniu przedmiotu umowy i przekazania go Zamawiającemu następnego dnia od 

daty ostatecznego odbioru prac. 
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, urządzeń, bądź budynku – 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

7. Prowadzenie robót w czynnym budynku Zamawiającego w sposób nie zagrażający ciągłości funkcjonowania, życiu i 
zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwa mienia. 

 
§5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1w terminie: 
- rozpoczęcie    r. 
- zakończenie    r. 

§6 
Odbiór robót: 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość przedmiotu umowy. 
2. W odbiorze końcowym uczestniczą Zamawiający i Wykonawca lub osoby przez nich wyznaczone. 
3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

przez Wykonawcę o gotowości odbioru. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązywania się z obowiązków o których mowa w niniejszej umowie, 
Zamawiający może odmówić odbioru. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

5. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust.3 niniejszego paragrafu, mimo 
zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostanie w zwłoce z wykonaniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór 
końcowy dokonany jest po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru 
końcowego lub potwierdzenia w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze. 

7. Wykonawca przy odbiorze końcowym musi dostarczyć wszelką dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów. 
 

§7 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń: 
1. Zapłata całości wynagrodzenia umownego nastąpi po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i 

przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych. 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie w łącznej kwocie netto                     

wysokości:    zł plus należny podatek VAT 
(słownie:                      /100) 

3. Dopuszcza się możliwość płacenia w ratach. 
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wykonany i protokolarnie odebrany przedmiot umowy przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego i wynosi 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 
6. Jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwej koordynacji robót obciążają Wykonawcę zamówienia, który jest 

traktowany jako generalny wykonawca całego zamówienia. 
7. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
8. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną 

wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wynikającym z niniejszej umowy. 
 

§8 
Jeżeli wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego to zastosowanie mają 
stawki: 
 - stawka r-g.      -                zł 
 - koszty pośrednie   -                % 
 - koszty zakupu    -                % 
 - zysk (R,S,Kp,(R,S))   -                % 
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§9 

Na dodatkowe, nieprzewidziane roboty, a wynikłe podczas wykonywania prac wymagany jest aneks do niniejszej 
umowy. 
 

§10 
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne: 
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień 

zwłoki.  
2. Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu usunięcia. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za 
przedmiot umowy. 

§11 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. na terenie budowy oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody i następstwa wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z 
prowadzonymi pracami. 
 

§12 
Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład i porządek oraz gwarantuje ochronę terenu w tym obiektów, sieci 
oraz uzbrojenia terenu. W przypadku powstania uszkodzeń w trakcie realizowania robót na terenie budowy z winy 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić uszkodzone elementy do stanu pełnej sprawności na swój koszt. 

§13 
Wykonawca powinien ubezpieczyć budowę od szkód mogących wystąpić od zdarzeń nagłych i losowych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 

§14 
1. Na wykonane roboty wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy,  licząc od daty odbioru robót. 
2. Wykonawca przystąpi do prac wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych niezwłocznie po zawiadomieniu na 

piśmie, faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego. 
3. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 2 dni, a w wyjątkowych przypadkach, jeżeli usunięcie 

wad ze względów np. technicznych nie jest możliwe w tym okresie, czas usunięcia wad może wydłużyć się do 5 dni. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia 
rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które z dokumentacją robót posiadać powinien 
lub został wydany w stanie niezupełnym. 
 

§15 
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§17 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej strony. 
 
 
  Zamawiający      Wykonawca 
 
 

 


