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Załącznik nr 8 do SIWZ 
ZP.272.1.2013 

 
 

UMOWA 
 
zawarta w dniu................................... pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Rypinie 
reprezentowanym przez: 
1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a 
...................................................... 
...................................................... 
reprezentowanym przez: 
...................................................... 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 
następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane 

z termomodernizacją budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w 
Rypinie położonego przy ul. Dworcowej 11. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1, muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną zamówienia pod nazwą Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół 
nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

3. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia 
z Zamawiającym harmonogramu robót. Prowadzone roboty nie mogą zakłócać bieżącego 
użytkowania obiektu. 

4. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 
bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych 
w obecności Zamawiającego w zakresie objętym ofertą. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

6. Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się                     
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 
umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

 
§ 2 
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1. Terminy wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 
- rozpoczęcie robót zgodnie z terminem określonym w protokole przekazania miejsca 

realizacji robót, 
- zakończenie całości robót i odbiór do dnia ………………2013 r. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 12 niniejszej umowy. 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z specyfikacją techniczną zamówienia pod nazwą 
Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
przy ul. Dworcowej 11. 

§ 4 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce realizacji robót w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy. 
2. Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody zimnej. 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy: 
1) zgodnie z: 

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 
budowlanego, 

- wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, 

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami 
oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów 
przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, 

2) z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji technicznej zamówienia pod 
nazwą Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 
w Rypinie przy ul. Dworcowej 11. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za 
dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca 
ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości 
materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą. 

§ 6 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy: 
1) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych 

prawem warunków i świadczeń swoim pracownikom. Z tego tytułu wykonawca nie 
będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, 

2) przejęcie pełnej odpowiedzialności za: 
- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót 
podczas realizacji przedmiotu umowy, 

3) ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych                                
i zewnętrznych, a także ogrodzenia, chodników, kładek oraz właściwe ich oznakowanie, 

4) utrzymanie ogólnego porządku na budowie, 
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5) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,            
6) natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy,                          

a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 
awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona pisemnym zleceniem 
Zamawiającego, 

7) wykonanie własnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych prawem prób                 
i badań, 

8) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 7 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje               

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Pan Piotr Poczatenko, nr 

uprawnień 32/01/OL. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim 

upoważnionym przez nich osobom dostęp do miejsca prowadzenia robót. 
4. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie Pana …………………………..  
 

§ 8 
1. Strony nie dopuszczają możliwości udziału podwykonawców robót. 

 
§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą brutto: …………… zł, 
(słownie: …………………………… zł), w tym netto: ………………..zł, słownie: ( 
………………………………. zł), podatek VAT wg stawki 23 % ………………. zł, 
(słownie: …………………………… zł). 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania,                     
o którym mowa w § 1, a w szczególności wynikające wprost z dokumentacji, jak również 
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza 
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych  do 
wykonania przedmiotu zamówienia.   

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane           
przez cały okres ważności niniejszej umowy.  

5. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz wynagrodzeń za 
poszczególne rodzaje robót Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność 
finansową. 

 
§ 10 

1. Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczona jednorazowo 
fakturą za wykonanie całości przedmiotu umowy, w terminie wynikającym z niniejszej 
umowy.  

2. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie                
do 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………….. 
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3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy może zostać wstrzymana do momentu 
przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w § 8 ust. 6. 

4. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki obowiązującej 
dla danego rodzaju robót w dniu wystawienia faktury. 

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że będą stosowane dwa rodzaje odbiorów: 
a) odbiory częściowe robót – na żądanie Stron; 
b) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że z odbioru końcowego sporządzony będzie protokół, określający 
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokół zostanie sporządzony w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 
Podpisany przez strony umowy protokół Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. Protokół ten stanowił będzie podstawę do wystawienia 
faktury za wykonane roboty. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 
odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po 
otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności 
odbioru. 

4. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność 
użytkową wykonanych robót. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z realizacji niniejszej 
umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego              
w formie pisemnej, że wykonane roboty są wolne od wad. 

 
§ 13 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez 
udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……-miesięcznej gwarancji na wykonany 
przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane elementy i zamontowane urządzenia             
na okres określony w kartach gwarancyjnych producentów, który biegnie od daty odbioru 
końcowego, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy od okresu wymienionego              
w ust. 2 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości        
0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości               
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10 % wynagrodzenia umownego (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych). 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych              
z tym kosztów. 

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 
§ 15 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) 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 przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,  
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy winno 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: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,                
wg stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym               
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.  
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym,  
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej 

części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru               
i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości 

wykonanych robót z inwentaryzacji powykonawczej,  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg wyceny indywidualnej 
Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. W przypadku braku porozumienia 
między Zamawiającym a Wykonawcą w kwestii wyceny indywidualnej brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W 
przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi 
na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
 Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości 
wykonanych robót z inwentaryzacji powykonawczej,  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. 
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg wyceny indywidualnej 
Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. W przypadku braku porozumienia 
między Zamawiającym a Wykonawcą w kwestii wyceny indywidualnej brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za 
okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W 
przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego 

 
§ 16 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust.1 ustawy                  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych. 

 
§ 17 
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć                    
przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo budowlane, Prawo 
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

 
§ 18 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony 
zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu 
powszechnego. 

§ 19 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

 
 

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:  
 

 


