
BDG-WAD.2720.134.2018.2                                                                                 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
 
 

PROJEKT UMOWY 
UMOWA NR …../……. 

 
 
 
 
zawarta w dniu ……………. w Bydgoszczy pomiędzy: 
......................................................................................................................................., 
NIP: ............................., REGON: ....................................,   
reprezentowanym przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
.......................................................................................................................................,  
NIP: ............................., REGON: ....................................,  
reprezentowanym (ą) przez: 
.................................... - .................................... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”. 
 
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.), zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie robót budowlanych 
polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w budynku we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16 a. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie do dnia 20.12.2018 r. 
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Zmawiającego protokołu 

końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. 
 

§ 3 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
§ 4 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń 
biurowych w budynku we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16 a. 

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejsze umowy. 
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zapewnia, że wszystkie materiały będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie z przeznaczeniem dla pomieszczeń biurowych. 

4.  Wykonawca powinien dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań Zamawiającego,  
z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,  na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  
w terminie do 3 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wezwania, przedstawić karty charakterystyki, 
atesty lub inne dokumenty świadczące o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

 
§ 5 

Przedstawicielem Wykonawcy, który będzie pełnić funkcje kierownika robót budowlanych jest. ……………………….… 
....................……………………. posiadający(-a) uprawnienia nr :.................................. tel. …………................................. 

 
§ 6 

1. Odbiór robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy obędzie się po zakończeniu wszystkich prac. 
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2. O  terminie odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co 
najmniej 2 dni robocze przed planowanym odbiorem.  

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; 

fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,  
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem – 
zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
określonym w protokole końcowym odbioru robót. 

 
§ 7 

1. Obowiązki Zamawiającego:  
1) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy; 
2) dokonanie płatności wynikających z wystawianej faktury, na zasadach określonych w § 8 niniejszej 

umowy. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) wykonywanie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami 
BHP i Ppoż.; 

2) wraz z zakończeniem prac dostarczenie Zamawiającemu: dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności świadectw jakości, świadectw 
wykonanych prób, aprobat zgodności, atestów, certyfikatów, deklaracji, oraz innych dokumentów 
wymaganych przez obowiązujące prawo, w tym dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń. 

      Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w 1 egzemplarzu w wersji 
papierowej; 

3) współpracowanie z Zamawiającym; 
4) dostosowanie organizacji swojej pracy do potrzeb i wymagań Zamawiającego, z uwagi na fakt, że 

roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie; 
5) naprawienie lub pokrycie kosztów usunięcia szkód powstałych w trakcie wykonywania robót, 

zabrudzenia i uszkodzenia (konstrukcji budynku, instalacji, maszyn i urządzeń, pomieszczeń 
biurowych, terenu Urzędu itp.); 

6) utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na placu budowy w czasie realizacji prac, 
7) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac budowlanych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo 

osób i mienia znajdującego się w pobliżu przeprowadzanych prac,  
8) uprzątniecie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych w tym wywóz na własny koszt odpadów 

powstałych w wyniku przeprowadzonych prac na składowisko. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu karty przekazania odpadów potwierdzonej przez podmiot posiadający uprawnienia do 
składowania odpadów budowlanych.  

 
§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu oferty 
Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w łącznej kwocie: 

netto: …………………………………. zł  
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………), 
brutto: …………..……………………. zł  
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem w terminie do 21 dni, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, 
fakturze (rachunku). 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót bez 
zastrzeżeń. 

§ 9 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

umowy, jeżeli wada fizyczna stwierdzona zostanie przed upływem 2 lat , licząc od dnia odbioru końcowego.  
2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości, licząc 

od daty odbioru końcowego.  
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3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem elementów, na które ich 
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem 
maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad i usterek  

w terminie 14 dni kalendarzowych. 
6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 
wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie 
przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się  
z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub 
usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
9. W dniu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich 

dokumentów gwarancyjnych (atesty, certyfikaty użytych materiałów, karty gwarancyjne). 
 

§ 10 
1. W razie, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przez Zamawiającego przerwane, koszt 

zrealizowanego zamówienia pokryje Zamawiający. Koszt zrealizowanej części zamówienia będzie 
odpowiadał procentowemu zaawansowaniu wykonanych prac. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 
i wysokościach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, ustalonego w niniejszej umowie w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8, ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 
10% tego wynagrodzenia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8, ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% 
tego wynagrodzenia, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8, ust.1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie lub odmówi usunięcia wady, o której mowa w  § 6 ust. 4 pkt 2 
lit b Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi/osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy 
kwotą odpowiadającą wysokości wynagrodzenia wypłaconego innemu podmiotowi/osobie trzeciej. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 
zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 

 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 
§ 12 

Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 



4 

§ 14 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 
 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 

…………………………… 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

………………………….. 

 


