
Istotne postanowienia umowy 
 

 

Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą w  Piotrkowie Tryb., Pasaż Karola Rudowskiego 10, 

reprezentowanym przez :Andrzeja Kacperka – Wiceprezydenta Miasta zwanym w dalszej części 

umowy „Zamawiającym”,  

a 

firmą ……………………….., z siedzibą w …………………………… działającą na podstawie Nr KRS: 

…………………… reprezentowaną przez: ………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została 

zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania remontowego pn. „Remont dachu 

budynku noclegowni dla bezdomnych i łącznika” położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul Wroniej 55/59”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, a także 

zgodnie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru danych robót oraz 

przepisami dotyczącymi technologii. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2, uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do wyżej opisanego opisu 

przedmiotu umowy, zakresu prac i stanu terenu budowy. 

3.  Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : ………………… 

4. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 30 dni od daty podpisania umowy 

§ 3 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : …………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ………………………………….. 

§ 5 

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i śmieci. 

 

 



2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 

Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia robót. 

§ 6 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w 

szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w przetargu 

nieograniczonym, wyraża się kwotą   netto + VAT obowiązuje w trakcie realizacji umowy. Na 

dzień zawarcia umowy stawka VAT …% i wynagrodzenie wynosi………… brutto  zł ( słownie: 

……………………). 

3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury końcowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Wystawienie faktury końcowej nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i przekazania do eksploatacji. 

§ 9 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego do dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia ryczałtowego za 

wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 2. 

§ 10 

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, zamawiający zobowiązuje się uregulować 

poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu. 



 

§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących 

działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również 

do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 

umowy mógł się zetknąć. 

§ 12 

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy: odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. 

§ 13 

W terminie 14 dni po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny 

mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad w okresie gwarancji. 

§ 14 

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi …… lat, licząc od dnia 

ostatecznego odbioru robót. 

§ 15 

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

pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli 

wystąpią następujące okoliczności: wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu 

zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                 WYKONAWCA : 


