
Umowa Nr.........................................................

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ….......................................

w dniu …................... roku w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Legnicy w imieniu , którego działa :.................................. – Z-ca Prezydenta Miasta

mającą swą siedzibę w Legnicy - Plac Słowiański 8,

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, 

a firmą.....................................................................................

mającą siedzibę w …...................................................................

reprezentowaną przez :....................................................................

zwaną dalej w tekście  „Wykonawcą”, 

Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych(Dz. U.  2013.907)

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn „ Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Urzędu Miasta-Plac Słowiański 8” - dostawa i montaż  okien aluminiowych,  

okien pcv, drzwi drewnianych w piwnicznej części budynku urzędu,  zgodnie z kosztorysem 

ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

• montaż  okien aluminiowych i krat od strony podwórza straży pożarnej - 13 szt

• Montaż okien aluminiowych i krat od strony ul. św. Piotra -   9 szt

• Montaż okien pcv i krat w piwnicy nr 2 -   4 szt

• Montaż okien pcv w pomieszczeniu archiwum -   5 szt

• Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej drewnianej -    1szt

 

                     

       oraz wszystkie prace prowadzące do osiągnięcia stanu zgodnego z projektem, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez BPiWRO mgr inż. Andrzeja Jasińskiego.

3. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na  

cele budowlane, z którym Wykonawca się zapoznał. 

      

§ 2

       Przedmiotem odbioru jest całość zadania określona w § 1ust. 2 niniejszej umowy.  



§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : po rozstrzygnięciu procedury przetargu 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : ….....................( max. 30.09.2015 r) 

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, zawierającą m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 

oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy w postaci wypełnionego formularza ofertowego – 

Rozdział 1 wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 5

1.    Zamawiający powoła na przedmiotowe zadanie Inspektora  nadzoru  w branży budowlanej  w osobie:

…..................................................

2.     Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia      7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409).

3.     Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową : 

        Bohdana Fiuto –  Wydział Administracyjno – Gosp. U.M. w Legnicy  - tel.7212 190.

4.     Wykonawca ustanawia :

a) kierownika budowy uprawnionego do wykonywania prac na obiektach zabytkowych w osobie : 

…......................................................................................................................................

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów Prawa 

budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013.1409), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając specyfikę robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić 

warunki bezpieczeństwa. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca zabezpieczy sprzęt, meble przed zniszczeniem, zabrudzeniem 

oraz będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym 

dojścia do posesji oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, odpady i śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

4. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie sprzątać  pomieszczenia w których prowadzone były 

prace montażu okien oraz po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym podczas odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - 

"Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.



§7

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca 

okresu zgłaszania wad dla następujących wypadków, które będą spowodowane zagrożeniami 

stanowiącymi ryzyko Wykonawcy;

a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach,

b) szkody w sprzęcie,

c) nieszczęśliwe wypadki,

d) szkody osób trzecich.

2. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości 

w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

4. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do sporządzenia protokołu 

usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, 

szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy lub osób trzecich .

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy 

Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu 

budowlanego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru, koordynatora) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie

budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót , będą realizowane przez Wykonawcę na własny 

koszt.

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi 

przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 

te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś 

gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego.

8. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) z powodu siły wyższej.

Podstawą do zgłoszenia żądania  j. w. stanowi  pisemne, potwierdzone przez inspektora nadzoru,  

zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.

9. W przypadku wystąpienia przyczyn o których mowa w ust 8 strony uzgadniają nowe terminy 

realizacji umowy w formie aneksu. 



§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi  cały zakres prac objęty umowa

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to zgodę 

Zamawiającego i przedstawić mu umowy dotyczące wykonania robót przez podwykonawców. Jeżeli 

Zamawiający w ciągu 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do złożonych dokumentów 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców.

4. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona 

w nich za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia 

przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 

zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona 

uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego

§ 10

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone 

na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych wyszczególnionych w wypełnionym kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się   na kwotę brutto 

…....................................................

       Słownie: …................................................................    w   tym podatek VAT :  …........................, słownie

: …....................................................................................................

§ 11

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi fakturą końcową  po zakończeniu 

robót objętych §1 ust. 2 na podstawie odbioru końcowego.

2. Należność za wykonanie robót zostanie uiszczona po zakończeniu prac i przedłożeniu faktury wraz z 

protokołem odbioru  końcowego w terminie 21 dni od jej otrzymania. 

3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w terminie wskazanym w ust.2 zostanie dokonane 

polecenie przelewu z banku Zamawiającego na konto Wykonawcy, które podane zostanie na fakturze

końcowej.

§ 12



W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 

odsetek.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1,0 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - 

w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za 

każdy dzień zwłoki , liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot odbioru.

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości  1,0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie 

rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości  1,0% 

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru, które 

zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 145 ustawy prawo

zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

1. Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,

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 zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.



4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia  

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi 

ustalonym w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w 

okresie rękojmi.

§ 15

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi       

i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty 

gwarancyjnej.

2. Jeżeli w okresie rękojmi  i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w 

przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu 

stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma 

prawo uczestniczyć Wykonawca.

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający wzywa 

go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 

Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami 

Wykonawcę. 

4. Okres rękojmi wynosi 1 rok  licząc od daty końcowego odbioru robót.

5. Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi:

- dla zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej 5 lat

- dla robót budowlano-montażowych 5lat

licząc od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany 

dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokółu końcowego odbioru robót

6. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na przyszłego 

Użytkownika a przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

§ 16

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) 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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach,



2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokółu odbioru.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  powinno 

zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy.

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada.

5) Wykonawca  niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  

zostały wykonane do dnia odstąpienia.

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych  w pkt. 3, niniejszego paragrafu

umowy.

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 



§ 18

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 

o zamówieniach publicznych i inne obowiązujące przepisy.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egzemplarze dla każdej ze 

stron.

§ 21

Integralną częścią niniejszej umowy jest wybrana oferta. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

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


