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ZAŁĄCZNIK nr 4 
 
 

PROJEKT UMOWY  
 
 
 

zawarta w dniu ………………r. w Rypinie pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
dyrektora - Henryka Jana Kiełkowskiego 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………............... zwanym w dalszym ciągu 

umowy  Wykonawcą 

 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 
 
 
 
§ 1.1. Umowę zawarto w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r. z późn. zm.) oraz na 
podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: 
 

„Częściowa wymiana instalacji elektrycznej  w budynku głównym 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie” 

przy ul. Dworcowej 11,  87-500 Rypin 
 

 
 

Zakres prac budowlanych do wykonania: 
 
 

1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest dokumentacją 
projektową, specyfikacją  techniczną. 
2. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych 
z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie 
z dostarczoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 
4. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do 
podanych w projekcie budowlanym spełniających wymogi Polskich Norm - za pisemną zgodą 
stron. 
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TERMINY REALIZACJI 
 
§ 2.1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień 

15 czerwiec 2009 r. 
2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31 lipca 2009 r. 
3. Wykonawca robót jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót, gotowość 
do odbioru końcowego i przekazania obiektu Zamawiającemu. 
 
 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
§ 3.1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy od dnia: 

15 czerwca 2009 r. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zawarciem umowy następujące dokumenty: 

dokumentację techniczną. 
3. Z ramienia Zamawiającego sprawę prowadzi: 

Wojciech Olender – kierownik administracyjno-gospodarczy. 
 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
§ 4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) uzgodnienie na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich szczegółów dotyczących 
wykonywanej pracy; 

2) zapewnieniu przez kierownika robót, całodziennego dozoru nad robotami oraz 
zapewnieniu odpowiedniego zastępstwa w trakcie nieobecności urlopowej bądź 
chorobowej kierownika robót; 

3) zapewnienie uczestnictwa kierownika robót we wszystkich spotkaniach 
koordynacyjnych, na których podejmowane będą postanowienia istotne dla 
prowadzonych przez Wykonawcę prac; 

4) zatrudnienie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje; 
5) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych 

prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników; 
6) wyposażenie swoich pracowników w komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy. 
7) realizacja przedmiotu umowy ściśle według terminów uzgodnionych w umowie. 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) właściwego nadzorowania i przestrzegania przepisów związanych z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów 
ppoż. itp., oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, a także ubezpieczenia OC 
terenu szkoły; 

2) zabezpieczenia mienia znajdującego na terenie szkoły podczas realizacji zamówienia; 
3) utrzymania terenu szkoły w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowania, usuwania materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz 
urządzeń prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach; 

4) uporządkowania szkoły po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór robót; 

5) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Policją, Strażą Miejską, Państwową 
Inspekcją Pracy i innymi służbami publicznymi, a także odpowiada za szkody 
wyrządzone przez swoje działania osobom trzecim na terenie szkoły, w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z materiałów własnych zgodnie 
z projektem technicznym i wymogami sztuki budowlanej. 
3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz projektu. 
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. 
5. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót, na żądanie Zamawiającego. 
6. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z uzyskaniem atestów, świadectw, 
protokołów odbioru technicznego oraz uaktualnienia dokumentacji powykonawczej itp. 
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:  
 
Kierownik budowy   ……………………………………………. 
 
posiadający uprawnienia Nr  ………………………………….. 
 
 

WYNAGRODZENIE - PŁATNOŚCI 
 

§ 5.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
RYCZAŁTOWE w wysokości …………zł (słownie:………………………………………). 
Kwota powyższa obejmuje podatek VAT w wysokości ……………………………… zł  
Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które 
stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót, robót gwarancyjnych oraz za 
należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą 
umową .Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany 
lub wprowadzenia nowych podatków. Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny 
wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen 
materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych 
z wykonaniem robót. Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.. 
2. Wartość dodatkowo zleconych robót koniecznych zgodnie z ustaleniami stron określona 
będzie w kosztorysie sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót, 
protokołu konieczności i uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego. 
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ustalone w § 5.1. umowy uwzględnia 
i rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego z tym związane wydatki, koszty i zobowiązania 
niezbędne do poprawnej technicznie i terminowej realizacji prac oraz wszelkie prace 
poprawkowe. W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie zgłaszał, w stosunku do 
Zamawiającego, żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania wartości robót będących 
przedmiotem Umowy. 
4. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
5. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 14 dni, licząc od 
daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru robót. 
6. Faktura za wykonane i odebrane roboty, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na 
konto Wykonawcy nr  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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KARY UMOWNE 
 
§ 6.1. Strony ustalają, że będą naliczać i pobierać kary umowne w przypadkach 
i wysokościach określonych w ust. 2 - 4 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki, 

3) za niewykonanie umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Zamawiający za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci 
Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 7.1 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

1) w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji robót określonego w umowie, 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich; 
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni z winy 

wykonawcy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie udostępni Wykonawcy w wyznaczonym terminie terenu szkoły 
zgodnie z przedmiotem zamówienia; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie siedmiu dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub przerwania 
wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie z 
projektem budowlanym, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, nie 
stosowania się do poleceń inspektora nadzoru, tempem robót nie dającym gwarancji 
wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 pkt 2 umowy 
6. W przypadku określonym w punkcie 5 dalsze wykonywanie robót Zamawiający zleci 
innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt dotychczasowego Wykonawcy, który poniesie koszty 
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odstąpienia od Umowy wraz z pokryciem różnicy cen  wynikających ze zmiany stawki 
rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiałów i pracy sprzętu. 
 
 

ODBIÓR ROBÓT 
 

§ 8.1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu 
zamówienia określona w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 
2. Zamawiający powoła komisję odbioru robót i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót 
w ciągu dwóch dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu 
robót i osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
w tym celu wyznacza określony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
tego terminu nie przyjmie naprawy, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy, 

3) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, a korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 
z jego przeznaczeniem jest możliwe, może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
w odpowiednim stosunku.  

4. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich kosztami obciąży 
dotychczasowego Wykonawcę. 
5. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
usterek. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 
wad lub usterek i zażądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 
 
 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY 
 

§ 9.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót i zapewnia 
o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 
36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru. 
3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 24 godzin od 
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek 
w terminie ustalonym w §9 pkt 3 Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, 
a kosztami wykonania tych robót obciąży Wykonawcę. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 10. Wykonawca i Zamawiający nie mogą zmieniać postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  
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§ 11. W razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od zamawiającego, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 
§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 13. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 
 
§ 14. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. dla Wykonawcy. 
 

Podpisy 
 
 
 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 

 
 
 


