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WZÓR UMOWY 
 
W dniu  __________ r. w Lubrzy pomiędzy:  
Gminą Lubrza z siedzibą 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73,  
NIP: 755-190-87-27, REGON: 531413165 zwaną w dalszej w części „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Mariusza Kozaczek 
  
a  
 _______________________________________, prowadzącą działalność gospodarczą pod 
nazwą: _______________________________________z siedzibą ____________________ 
_____________________, wpisaną do __________________________________________, 
NIP __________________, REGON __________________, zwanym  w dalszej części 
„Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT   UMOWY 
§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone                  
w warunkach zamówienia pod nazwą:  

„Przebudowę (modernizację) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy 
dróg gminnych w 2019 r.” 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) Remont nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco; 
- od 5m2 do 50m2 - zakres zamówienia 150m2; 
- powyżej 50m2 - zakres zamówienia 200m2 ; 
b) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu – zakres zamówienia 

2080 m2 
 
przy średniej grubości 4cm oraz wykonania wszystkich innych prac, robót i czynności 
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Integralne części składowe niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 
OBOWIĄZKI   STRON 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie  

z  obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie Przedmiotu umowy 

własnymi siłami z własnych materiałów.  
§ 3. 

1. Wykonawca przystąpi do prac w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
2. Termin rozpoczęcia robót – …………. .2019r. 

Termin zakończenia robót – 30.08.2019r. 
§ 4. 

1. Funkcje koordynatora robót ze strony zamawiającego pełnić będzie Pani Elżbieta Surmiak 
- Żegleń 

2. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadził będzie ________________________________. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 w razie 

niemożności dalszego koordynowania prac przez te osoby z przyczyn obiektywnych. 
 
 



2 
 

  § 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt strzec mienia znajdującego się na terenie 

budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

3. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór robót. 

§ 6. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia, które będą wbudowane powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych  
w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. Przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat zgodności z Polska Norma lub deklaracją właściwości użytkowych. 

4. Wykonawca zapewni właściwe oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, celem potwierdzenia jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia 
ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
§ 7. 

1. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót ma obowiązek przedłożenia 
kompletu dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, tj. protokół odbioru robót 
oraz atesty / certyfikaty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  
z art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

§ 8. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób fizycznych oraz prawnych za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywanych prac, w ich następstwie lub  
w wyniku złego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych prac, w trakcie 
wykonywania zamówienia i w trakcie robót wykonywanych w ramach gwarancji, 
począwszy od dnia otrzymania zlecenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy  
i prowadzonych robót. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy i prowadzonych robót. 

4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 

§ 9. 
1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda zamawiającego wyrażona na piśmie. Jeżeli zamawiający w terminie  
7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

2. Zgoda Zamawiającego o której mowa w ust. 1. na zawarcie przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą ma jedynie znaczenie dla powstania solidarnej odpowiedzialności za 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
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4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 
pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową 
wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie 
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.  
Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.  
W przypadku dla faktury końcowej takie oświadczenie wykonawca zobowiązany jest 
doręczyć zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
§ 10. 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ofercie oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót 
według obmiaru powykonawczego: 
1) przy ubytkach od 5 m2 do 50 m2 – …………….. zł /m2 brutto, 

w tym wartość netto  …………….  zł, podatek VAT 23% - ……………… zł 
Wartość robót realizowanych w ramach niniejszego podpunktu ustala się do kwoty 
………… zł brutto co stanowi …………… m2. 

2) przy ubytkach powyżej 50 m2  …………………..  zł /m2 brutto, 
w tym wartość netto  …………….  zł, podatek VAT 23% - ……………… zł 
Wartość robót realizowanych w ramach niniejszego podpunktu ustala się do kwoty 
………… zł brutto co stanowi …………… m2. 
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Nowym Browińcu” – …………….. zł 
/m2 brutto w tym wartość netto  …………….  zł, podatek VAT 23% - ……………… 
zł 
Wartość robót realizowanych w ramach niniejszego podpunktu ustala się do kwoty 
………… zł brutto co stanowi …………… m2. 
 

2. Wartość robót realizowanych w ramach niniejszej umowy ustala się do kwoty 
……………….. zł  brutto, (słownie: ………………………………… 00/100) 
w tym wartość netto ……………. zł , podatek VAT 23% ………………. zł. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją robót, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym ryzyko Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także 
oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony w ust. 
1 zostanie zmieniony na aktualnie obowiązujący, a wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
odpowiednio dostosowane. 

5. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego 
roboty nastąpi na podstawie faktury, sporządzonej na podstawie protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, którego integralną częścią będzie obmiar powykonawczy 
po zakończeniu robót. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. 

7. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
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8. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
ODBIÓR ROBÓT 

§ 11. 
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót  

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru  
z udziałem Wykonawcy. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 
uznaje się  datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego spisanego  
z czynności odbioru zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady  
to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia : 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. 
5. Strony postanawiają, że z czynności przeglądu gwarancyjnego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
poprzednio robót jako wadliwych.  

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

 
GWARANCJE   i  KARY   UMOWNE 

§ 12. 
1. Okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy  ustalonego zgodnie z § 11 ust. 3 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 14 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy przed końcem upływu okresu gwarancji  
i rękojmi podlegają ich usunięciu przez Wykonawcę również w przypadku zakończenia 
terminu gwarancji i rękojmi. 

§ 13. 
1. Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są kary umowne             

z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych 

wysokościach: 



5 
 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
ustalonego w § 10 ust. 1 umowy; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego ustalonego w § 10 ust. 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
określonego w § 3 ust. 2; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości – w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 12 ust. 2. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji prawa do kar umownych poprzez ich 
potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot i na tę czynność Wykonawca 
wyraża zgodę. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w ust.5 Zamawiający nalicza 
Wykonawcy karę umowną zgodną z ust.2 pkt.3  do dnia zakończenia usuwania wady 
przez stronę trzecią. 

 
POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 

§ 14. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej  

i akceptacji stron umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy gdy Wykonawca przerwał,  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 14dni. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

§ 15. 
1. Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
§ 16. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA:  
 


