
Załącznik nr 4 

UMOWA nr…- WZÓR 

 

zawarta dnia ...............................2021r. pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 

w Gliwicach, ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice, NIP: 631-22-15-570, reprezentowanym przez: 

-………., 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

............................................................................................................................................... 

 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

........................................................... 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn. „Remont dachu wraz z montażem 
kratek wentylujących stropodach budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Gliwicach przy ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice” 
2. Zakres przedmiotu umowy został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
oraz przedmiarze, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz 
oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 
§ 2 

1. Terminem rozpoczęcia robót jest dzień podpisania umowy. 

2.Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zakończona w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń  
co do jego zakresu oraz, że uwzględnił w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia. 

2. Realizacja robót będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez 

Wykonawcę, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.  
3. W razie sprzeczności pomiędzy informacjami co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że 

wykonawca uwzględnił w cenie najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek 

udostępnionego dokumentu. 

 

§ 4 

1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu Umowy w dniu podpisania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu budowy oraz terenów przylegających, 

zajętych na czas wykonywania robót, a także wywozu wraz z utylizacją gruzu i odpadów 

powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz do kompleksowego uporządkowania terenu 

budowy przed przekazaniem go Zamawiającemu, tj. najpóźniej w terminie ustalonego 

protokolarnego odbioru robót. 

 

§ 5 



 
Zamawiający wyklucza podwykonawstwo w zakresie wykonywania zamówienia. 

 

§ 6 

1. Na każde żądanie Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego tj. 

Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenie do 

stosowania materiałów.  Przedstawienie przez Wykonawcę tych dokumentów nie zwalnia 

go z odpowiedzialności za właściwą jakość materiałów i należyte wykonanie robót. 

2. Materiały mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach 

technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy 

uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi użytymi materiałami i urządzeniami, 

za akceptacją Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca zgłasza do odbioru Inspektorowi Nadzoru roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające, pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiającego. 

4. Przez zakończenie robót rozumie się: 

1) Wykonanie robót, 

2) Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru, 

3) Powiadomienie Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót.   
5. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o 

wykrytych wadach. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia 

tych wad lub błędów, a wykonawca usunie je bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni. 

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego na podstawie oferty wykonawcy, w 

kwocie ……............................ zł brutto (słownie: ……….......................................złotych 

…/100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie 

wykonawcy płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy. 

3. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, w 

oparciu o fakturę VAT/rachunek wystawioną na podstawie protokołu odbioru, o którym 

mowa w §4, potwierdzającego wykonanie i odebranie prac bez wad i usterek, dostarczoną 

zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów odbiorowych. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w 

terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku 

5. Zamawiający będzie stosował podzieloną płatność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej, po przedstawieniu 

protokołu z częściowego odbioru robót. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne, co nie 

wyklucza żądania odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:  



a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2,  

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym,  

c) 10% wynagrodzenia  umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy.  
3. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od 

których realizacji odstąpiono. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie naliczonej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  

5. Odstąpienie jednej ze stron od umowy nie zwalnia drugiej od zapłaty kar umownych. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dostęp do niezbędnych mediów.  
2.  W przypadku technicznych możliwości, Wykonawca na własny koszt, dokona montażu i 
podłączenia podliczników rejestrujących zużycie mediów komunalnych na potrzeby budowy. 
Wskazanie początkowe jak i końcowe podliczników mediów komunalnych zostanie wpisane 
w karcie obciążeń, co jednocześnie będzie stanowić podstawę do rozliczenia pomiędzy 
stronami. 
3.  W przypadku braku technicznych możliwości rozliczenia mediów komunalnych na 
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, Wykonawca ponosić będzie koszty ich zużycia 
ryczałtowo przy zastosowaniu stawki cenowej wynikającej z zawartej dla obiektu umowy z 
dostawcami mediów. 
4.  Wysokość ryczałtu za poszczególne media komunalne po uprzednim określeniu przez 
inspektora nadzoru oraz uzyskania zgody Wykonawcy zostanie wpisana w protokole 
przekazania placu budowy. 
5. W protokole odbioru końcowego wysokość ryczałtu zostanie potwierdzona bądź zmieniona 
przy uwzględnieniu zmiany terminów umownych na podstawie aneksu do umowy. 
 
 

§ 10 

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres ………….. licząc od 
dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania 
robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 
3. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnie bądź faksem. 
Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie terminu, może on być 
przedłużony za zgodą Zamawiającego.   
4. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat licząc od dnia 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę przed upływem okresu gwarancji do sprawdzenia stanu 

technicznego dachu i dokonania napraw ewentualnych usterek, w celu dokonania odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

§ 11 

Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu 
oraz/ lub osobom trzecim w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.  



W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób 
trzecich w toku realizacji zadania. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu 
pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 
 

 

§ 12 

W sprawach  związanych  z realizacją  niniejszej  umowy  Zamawiającego  reprezentować 

będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ................................................... 

e-mail: ................................................... 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ................................................... 

e-mail: ................................................... 

§ 13 

 

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru w osobie............................................. 

 

§ 14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie terminu 

wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację robót w terminie umownym. Za 

okoliczności takie uważa się m.in. wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub kierownika 

budowy. Wstrzymanie robot przez kierownika budowy może nastąpić jedynie w sytuacjach 

wskazanych w Ustawie Prawo budowlane i musi być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Wstrzymanie robót nie może być następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

d) wystąpienia siły wyższej (np. powodzi, huraganów, gwałtownych burz) 

uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 

atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót 

nie uzasadniają zmiany terminu umowy, 

e) stwierdzenia, że w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust. 2 

umowy, znajdują się błędy uniemożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, w zakresie w jakim wpływa to na terminową realizację zamówienia, 



wprowadzenia rozwiązań zamiennych na zasadach określonych w § 6 ust. 2 umowy, których 

wprowadzenie miało wpływ na termin realizacji zamówienia,  

f) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przeszkód w obiekcie lub w 

terenie 

g) ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód 

formalno-prawnych. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia wszelkich sporów na drodze polubownej. 
2. W przypadku braku porozumienia spory wynikające z niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną 

na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
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