
Wzór umowy                                                                            Załącznik nr 2 

UMOWA  NR  WSiRG.          /2014               
 

zawarta w dniu                      2014 roku  w Kaletach  pomiędzy MIASTO KALETY,  

42-660 KALETY, ul. Żwirki i Wigury nr 2 

NIP 645-25-09-863, REGON 151398706 
którą reprezentuje: 

Burmistrz miasta Kalety – mgr Klaudiusz Kandzia 

Skarbnik miasta Kalety – mgr Renata Sosnica 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a: 

 

reprezentowanym przez: 

 
 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ   

zgodnie z art. 39 i nast. Prawa zamówień publicznych t. j. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 

z późn. zm.), wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Przedmiot umowy 
§1 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 

„Budowa oświetlenia parkowego ścieżki rekreacyjnej pomiędzy ulicami 1 Maja 
a Słowiańską  w Kaletach”. Zadanie to wykonane zostanie na podstawie Projektu 

budowlano opracowanego przez „VOLT” Spółka Jawna – M. Piątkowski, P. 

Szydłowski, 42-700 Lubliniec, Pl. Kościuszki nr 15  pn.: „Budowa oświetlenia 

parkowego pomiędzy ulicami 1 Maja a Słowiańska w Kaletach” 

 Zakres prac obejmuje wg Projektu budowlanego:  

a) zabudowa szafki sterowniczej, 

b) wytyczenie trasy linii w terenie, 

c) roboty ziemne wraz z ułożeniem kabli i bednarki, 

d) montaż i stawiane słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw 

oświetleniowych, 

e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Termin realizacji 
§2 

Termin wykonania robót określonych w §1 – do 11 lipca 2014 r. 

 

 

Obowiązki i uprawnienia Stron 

§3 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem 

zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 



- projektem budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  

umowy, zatwierdzonym Decyzją Nr 555/14 z  dnia 15.04.2014 r. Starosty 

Tarnogórskiego – BA.6740.7.22.2014, 

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych      

i prawa budowlanego, 

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm polskich  i europejskich 

oraz aprobatami technicznymi, 

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

 

§4  
1.Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w wyznaczonym przez siebie 

dniu, nie późniejszym niż w 7 dniu od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca 

nie odbierze terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu, to termin 

na wykonanie robót biegnie od ósmego dnia po podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonane i  nie odebrane 

protokołem odbioru prace oraz zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 

terenu budowy. 

§5 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wykonania przedmiotu umowy 

niezbędny materiał (wyłącznie fabrycznie nowy) we własnym zakresie bez 

dodatkowego wynagrodzenia, gdyż wszelkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy są objęte wynagrodzeniem opisanym w § 9. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dostawę i montaż 
materiałów, na które wymagane są prawem, umową lub projektem atesty, 

certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania na 

cele budowlane. Wykorzystanie materiałów nie spełniających w/w warunków 

stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i w szczególności uprawnia 

Zamawiającego do odmowy zapłaty za taki wbudowany materiał. 

 

§6 
Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy). 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następującego 

podwykonawcy (-ów): nie dotyczy, w zakresie: nie dotyczy, za wykonanie 

którego podwykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne bezpośrednio przez 

Wykonawcę. 
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna określać zasady 

odbioru robót oraz zasady płatności wynagrodzenia za wykonane roboty                  

w sposób analogiczny jak zasady odbioru i warunki płatności określone  

w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
3. Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego                      

o powstaniu ewentualnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia(ń) dla 

Podwykonawcy(ów) w terminie 7 dni od dnia powstania tych zaległości.  

4. W razie zaistnienia zaległości, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, o czym informuje pisemnie 



Wykonawcę i Podwykonawcę (ów). 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie  ureguluje zaległości wobec Podwykonawcy  

w terminie 14 dni od dnia wstrzymania wynagrodzenia przez Zamawiającego – 

Zamawiający jest uprawniony do uregulowania zaległości wobec 

Podwykonawcy(ów) z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot(y) zaległości z jego 

wynagrodzenia. 

7. Dla ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy koniecznym jest przedstawienie 

przez Wykonawcę: 
- pisemnego oświadczenia podwykonawcy(ów) potwierdzającego 

otrzymanie wymaganego(ych) wynagrodzenia(ń) z tytułu łączącej 

Wykonawcę i podwykonawcę(ców) umowy (ów) lub wykaz 

niezapłaconych na rzecz podwykonawcy (ów) wynagrodzeń 
sporządzonych w oparciu o wymagalne jak i niewymagalne  faktury, 

- pisemnej informacji o sporach  (lub braku) dotyczących wynagrodzenia 

zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (ami). 

8. W razie zaistnienia zaległości wobec Podwykonawcy (ów) ostateczne rozliczenie 

umowy z Wykonawcą w części obejmującej zakres robót wykonanych przez 

podwykonawców, ulega przesunięciu do czasu uregulowania wszelkich zaległości 

w stosunku do Podwykonawcy (ów) z tytułu wypłaty wynagrodzeń – w tej 

sytuacji stosuje się w szczególności § 6 ust. 6. Suma odpowiadająca kwocie 

objętej sporem, o którym mowa w ust. 7, podlega zapłacie po złożeniu 

oświadczenia przez Podwykonawcę, iż otrzymał całe należne mu wynagrodzenie 

lub po okazaniu przez Wykonawcę prawomocnego wyroku stwierdzającego,  

iż taka kwota nie jest podwykonawcy należna. 

§7 
1. Wykonawca o terminie zakończenia robót zawiadamia Zamawiającego, 

przekazując pisemne zgłoszenie w formie przewidzianej przepisami prawa 

budowlanego.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę 
dokona odbioru robót. 

3. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady wykonanych robót,  

to Zamawiający może wg własnego uznania: 

a) w przypadku gdy wady są usuwalne – wyznaczyć termin do usunięcia wad  

i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a w przypadku gdy Wykonawca 

nie usunie wad w wyznaczonym terminie – obniżyć wynagrodzenie lub 

odstąpić od umowy. 

b) w przypadku gdy wad usunąć nie można: 

- jeżeli nie są istotne – obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady są istotne – obniżyć wynagrodzenie lub odstąpić od    

   umowy albo żądać ponownego wykonania robót. 

 

§8 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności Wykonawcy 



wynikających  z umowy na osobę trzecią. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
§9 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:           zł (słownie zł:         /100 

      w tym należny podatek VAT (w wymiarze 23%) w wysokości:                    zł. 

2. Kwota wynagrodzenia zawiera: 

     -    wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia, wycenionych  

          w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót, 

     -    podatek od towarów i usług  wg obowiązującej aktualnie stawki, 

        oraz dodatkowe koszty, takie jak: 

- koszty związane z obsługą geodezyjną, w tym wykonanie operatów 

powykonawczych przez uprawnionych geodetów, 

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 

- koszty związane z organizacją ruchu drogowego na czas budowy, 

- koszty wywozu, składowania i utylizacji gruzu i ziemi oraz innych 

demontowanych materiałów, 

- koszty związane z transportem technologicznym materiałów, 

- koszty związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót, 

- koszty związane z powiadomieniem gestorów uzbrojenia terenu i nadzory  

w tym zakresie, 

- koszty innych prac i czynności koniecznych do wykonania zadania  

opisanego w § 1. 

§10 
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru 

wykonanych robót, stwierdzających ich kompletność pod względem wymagań 
postawionych przez Zamawiającego i brak jakichkolwiek wad w ich wykonaniu 

oraz pomiar powykonawczy przyjęty przez Geodetę Powiatowego do 

państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego lub oświadczenie 

uprawnionego geodety o zgłoszeniu pracy geodezyjnej do Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich Górach. Zamawiający dokona wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu 

prawidłowo wystawionej  faktury. 

2. W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych 

odsetek. 

3. Strony stanowią, iż  faktury, bądź inne dokumenty stanowiące podstawę zapłaty 

za wykonanie roboty na rzecz Gminy, wymienione w § 1 niniejszej umowy, 

należy wystawić na: 

MIASTO KALETY 
ul. Żwirki i Wigury nr 2 

42-660 KALETY 
NIP 645-25-09-863 
 



 

Nadzór nad realizacją umowy 

§11 
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika robót 

budowlanych, którego funkcję będzie pełnił:           , nr uprawnień:            , 
(specjalność - instalacyjna), w ramach zakresu obowiązków 

i uprawnień przewidzianych dla kierowników robót w prawie budowlanym. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego, którego funkcję 
będzie pełnił:            - nr uprawnień:                        (specjalność  - instalacyjna), 

w ramach zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym.  

3. Ewentualna zmiana kierownika robót budowlanych bądź inspektora nadzoru 

inwestorskiego wymaga niezwłocznej pisemnej notyfikacji Strony dokonującej 

zmiany. 

4. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca niezwłocznie 

informuje Zamawiającego w formie pisemnej. Do ich wykonania Wykonawca 

może  przystąpić  dopiero   po  uzyskaniu  odrębnego   zlecenia  umownego,            

z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   

Rękojmia za wady 
§12 

Strony  rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady 

w wykonaniu przedmiotu umowy. Termin rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty 

odbioru końcowego robót.  

§13 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu 

umowy, usunąć  powstałe  wady  w  terminie  14 dni  od  daty  powiadomienia go  

o ujawnieniu wad w formie pisemnej przez Zamawiającego. W przypadku 

niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu w szczególności służy prawo do 

powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy równe 5% 

wartości brutto ceny umownej tj.            zł (słownie:                             /100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

gotówkowej przy zawarciu umowy. 

3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 Zamawiający 

zwróci Wykonawcy:  

- 70% tej kwoty,  w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostało protokołem 

odbioru robót, 



- 30% tej kwoty,  nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Odstąpienie od umowy 
§15 

Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych 

umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, jeszcze przed upływem terminu wykonania robót. 

§16 
Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie 

z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy 

Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić 
od niniejszej umowy lub powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej 

osobie na koszt, niebezpieczeństwo i ryzyko Wykonawcy. 

 

Kary i odszkodowania  
§17 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  lub nieterminowe usunięcie 

wad w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 

0,2%   wynagrodzenia maksymalnego brutto, wskazanego w §9 ust 1 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca – wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

maksymalnego brutto, wskazanego w §9 ust 1. 

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z wynagrodzenia, 

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia 

Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z innych tytułów 

zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

 

§ 18 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 19 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

    wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) zmiana ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej zmiany; 



b) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego w oparciu  

o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli jego wykonanie będzie skutkowało 

wydłużeniem terminu podstawowego. W powyższym przypadku nowy termin 

wykonania zamówienia podstawowego ustali zamawiający po negocjacjach  

z Wykonawcą; 
c) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej oraz  

w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót np. opady deszczu, śniegu itp. potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy przez inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony) lub 

upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót  

i ich zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. 

W powyższym przypadku nowy termin wykonania zamówienia podstawowego 

ustali zamawiający po negocjacjach z wykonawcą. 
§ 20 

W sprawach spornych bądź nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 21 
1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,   

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i dwa egzemplarze 

Wykonawca. 

2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z niniejszą umową strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

ZAŁĄCZNIKI :  
1. Projekt budowlany wraz z załącznikami. 

2. Pozwolenie na budowę - Decyzją Nr 555/14 z  dnia 15.04.2014 r. Starosty       

     Tarnogórskiego – BA.6740.7.22.2014, 

3. Kosztorys ofertowy, 

4. Dokument gwarancji. 

 
       ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 


