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GK-342/   /2007 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
Umowa o roboty budowlane  

 
         Zawarta w dniu ...............2007 r. w Leoncinie  pomiędzy: 

Gminą Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , reprezentowaną przez Wójta 
Gminy………………….., zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

         a firmą 
…………………………………………………………………………………, z siedzibą 
……………………………………………………………………… reprezentowaną przez 
…………………………………………………………. zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, 

         zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
 

Podstawę zawartej umowy stanowi postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia ………….. 2007 r. 

 
§ 2. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: 

„Modernizację  drogi gminnej  we wsi Michałów”. 

 Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia …….…2007 r. stanowiącą integralną 
część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno 
budowlanymi i normami przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczalnych do 
stosowania w budownictwie. 

3. Wykonawca całość robót wykona z własnych materiałów i własnym sprzętem. 

4. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: …………………………………………………………………………….. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za powierzone wykonanie części 
zamówienia.  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia .… …. 2007 r. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót. 

 
§ 3. 

 
1. Odbiór przedmiotu zlecenia nastąpi przez podpisanie protokołu odbioru robót, który 

stanowić będzie podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia 
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przez Wykonawcę faktury za wykonane prace. 
 

§ 4. 
 

1. Termin wykonania określonego w § 2 zakresu robót ustala się nie później niż do dnia           
15 listopada  2007 r. 

2. Datą wykonania przedmiotu umowy jest - data protokolarnego odbioru ostatecznego 
przedmiotu umowy. 

§ 5. 
 

1. Z ramienia Zamawiającego przedstawicielem na budowie będzie 
...................................................................................................................... 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 
…………………………………………………………………………...... 

 
§ 6. 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z kosztorysem 

ofertowym oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy jest 
wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres rzeczowy 
określony w kosztorysie – przedmiarze robót. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się następująco: 
a) wynagrodzenie netto: …………………. zł 
   (słownie: ……………………………………………………………………………) 
                 
b) podatek VAT – …. % kwota: ……………………………. zł 
    (słownie: ……………………………………………………………………………) 

 
c) wynagrodzenie  brutto a + b: ………………… zł 
     (słownie: ……………………………………………………………………………) 
zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik do umowy. 

3. Cena, o której mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, 

których zakres nie przekroczy 50 % uprzedniego zamówienia i zaproszenia Wykonawcy 
do ich udzielenia, zobowiązany jest On do podjęcia rokowań w trybie z wolnej ręki, przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, przy 
zastosowaniu parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny, o której mowa w 
ust. 2 niniejszego paragrafu.  

§ 7. 
 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 
dni na podstawie protokolarnego odbioru wykonanych prac i przedłożeniu przez 
Wykonawcę faktury. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
 

§ 8. 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które 
będą naliczane w następujących przypadkach i okolicznościach: 

      1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a. Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień 
zwłoki; 

b. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot 
odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

  
§ 9. 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu odbioru Wykonawca zawiadomi na 

piśmie Zamawiającego. 
3. Zamawiający dokonuje odbioru robót komisyjnie w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

odbioru przez Wykonawcę. 
4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w 
trakcie odbioru. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak i również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak i za własne 
działanie lub zaniechanie. 

§ 10. 
 

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy, 
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru. 

 
§ 11. 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z    
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 
Zamawiającego. 
b)Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy. 
c)Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązanie umowne. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie, 

 
§ 12. 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie 

pisemnych aneksów. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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3. Właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Cywilny w Wołominie 

 
§ 13. 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
 
 
..............................................                         ............................................. 
 
 


