
Wzór 
 
Umowa o roboty  
 
Zawarta  w dniu ……… 2010 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Muzeum w 
Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą , Plac zamkowy 4 , 97-300 Piotrków Trybunalski , 
reprezentowanym przez Krzysztofa Wiączka P.O. Dyrektora Muzeum  
a   
…………………………………………………… …………………………………………. 
 
została   zawarta umowa o następującej treści : 
 
 
                                                                  § 1 
 
W wyniku postępowania o zmówienie  do 14 000  euro , prowadzonego w trybie publicznego 
zaproszenia do składania ofert , Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do Wykonania: 
dostawę i montaż masztu flagowego na budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim , przy 
Placu Zamkowym 4  w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z przedmiotem zamówienia 
opisanym w : 
 
Projekcie technicznym , przedmiarze robót , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót  oraz zgodnie z przyjętą ofertą. 
 
                                                                  
                                                                  § 2 
 
1.Zamawiajacy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren pod roboty w dniu ………….2010 
roku 
2.Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………………………..2010 roku 
3.Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową ustala się na dzień ………2010 
roku 
 
                                                                  § 3 
 
1.Wartość zamówienia – przedmiotu umowy ustala się na kwotę : 
netto ………….zł 
(słownie :  …………………………………………………….zł.) 
brutto …………zł 
(słownie : ……………………………………………………..zl.) 
w tym podatek VAT  …..%  w kwocie ……………….zł.  
(słownie : ……………………………………………………..zł.) 
 
zgodnie z przyjętą ofertą. 
2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
 
                                                                § 4 
 
Przedstawicielem Zamawiającego w  zakresie właściwego wykonania i nadzoru nad 
Wykonawcą robót jest Pan ………………………………………………….. 



                                                                § 5 
 
1.Wykonawca ustanawia Przedstawiciela w osobie : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie , stosując  własne  materiały  i 
narzędzia (zakupione przez siebie) , dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie  kraju, 
dopuszczone do obrotu i stosowania w oparciu o przepisy: ustawowe, prawa budowlanego  
oraz odpowiednie normy. 
3.Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu  do zastosowanych materiałów 
certyfikaty , deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne. 
 
                                                                § 6 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  siłami własnymi  i bierze na 
siebie  pełną odpowiedzialność a należyte wykonanie robót . 
2.Zamawiajacemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonania robót w trakcie ich 
realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
umową , Zamawiający ma prawo wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym  celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt na piśmie. 
3.Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady spowodowane przez siebie w 
trakcie robót , dokonując  poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót, w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
4.Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Zamawiający ma prawo 
zastosować kary umowne zgodnie z  § 9 . umowy  oraz wyznaczy dodatkowy termin ich 
usunięcia . 
 
                                                                  § 7 
 
1.Strony postanawiają , że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy , płatne będzie 
na podstawie faktury , którą Wykonawca przedłoży po zakończeniu wszystkich prac  w 
terminie 7 dni po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego  bez usterek i wad . 
2.Zamawiajacy zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni  od dnia jej przyjęcia  . 
Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy , płatne będzie przelewem z konta bankowego 
Zamawiającego , na konto bankowe Wykonawcy , które zostanie podane na fakturze. 
 
                                                                     § 8 
 
1.Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2.Wykonawca lub jego przedstawiciel zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej przedmiot 
umowy do odbioru w dniu zakończenia robót. 
3.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu  odbioru przedmiotu umowy 
komplet dokumentów wymaganych przepisami branżowymi , komplet dokumentów 
stanowiących podstawę do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania wyrobów 
zastosowanych przy realizacji  przedmiotu  umowy. 
4.Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 
5.Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru  jeżeli stwierdzi , że Wykonawca nie 
zakończył robót  lub przedmiot zamówienia nie został  należycie przygotowany do odbioru 
albo brakuje dokumentów , o których mowa w ust. 3. 



6.Wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy muszą być usunięte przez Wykonawcę 
na jego koszt w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego. 
 
                                                                 § 9 
 
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3 § 2 

umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ostatecznego brutto, za każdy dzień 
zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie umownego terminu wykonania. 

b) za zwłokę  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, licząc od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ostatecznego 
brutto, za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie 
wad i usterek. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności , za które 
odpowiada Wykonawca- w wysokości 10%  wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2.Zamawiający  zastrzega  sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
3.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
należności Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy. 
 
                                                             § 10 
 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w 
przepisach Kodeksu Cywilnego 
2.Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie prace gwarancji na 
okres lat 5 ( pięć lat ) , (sześćdziesiąt miesięcy ) 60 miesięcy ,liczonej od dnia zakończenia 
robót stanowiących  przedmiot niniejszej umowy. 
 
                                                              § 11 
 
1.Strony ustalają , że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem 
technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
normami i przepisami prawa , w szczególności prawa budowlanego. 
2.Zamawiający w okresie gwarancji jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 
powstałych wadach przedmiotu umowy jak najszybciej od momentu ich ujawnienia, 
natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich  usunięcia na własny koszt , w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3.Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy nie nadają się do 
usunięcia , a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 
umownego. 
4.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi 
na koszt Wykonawcy. 
 
                                                            
 
 



                                                                  § 12 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować przepisy ppoż. podczas  wykonywania robót. 
2.Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, zarządzeń i innych  
przepisów wewnętrznych regulujących porządek w siedzibie Zamawiającego. 
 
                                                           § 13 
 
1.W okresie gwarancji  wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie do 7 dni o : 
 

a. zmianie siedziby lub nazwy firmy 
b. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę 
c. zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
d. ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy 

 
                                                              § 14 
 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron , wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
 
                                                              § 15 
 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo 
oraz właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
                                                             §  16 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy : kodeksu 
cywilnego, prawa budowlanego i inne obowiązujące w przedmiocie umowy. 
 
                                                              § 17 
 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , w tym  jeden 
egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
Zamawiający :                                                                        Wykonawca : 

  


