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Załącznik nr 2  

UMOWA  

zawarta w dniu ……………….. 2018r. w Prabutach pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową L-W, z 
siedzibą przy ul. Ogrodowa 16, 82-550 Prabuty (NIP: 581-000-49-72; REGON 000487692), 
reprezentowaną przez:  

Prezes Zarządu – Krzysztof Łukaszewski 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku zaproszenia do złożenia ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o następującej 
treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „ Remont 

klatek schodowych Stangów 5 szt. 2, Sportowa 2 szt.  2 w Kisielicach ”  zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.  

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) na 
podstawie dokumentacji projektowej (opis techniczny) i przedmiaru robót, stanowiących integralną 
część umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej staranności 
zapoznał się z warunkami realizacji wynikającymi z zaproszenia do złożenia oferty oraz 
dokumentacji projektowej. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: 
……………..zł (słownie:) , tym 8 % podatek VAT, w wysokości …………… zł, tj. netto: …………… 
zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 60 dni od podpisania umowy, tj. do dnia ………….…… 

§ 4 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktury 
VAT,  
w formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wystawionej po zakończeniu 
przedmiotu zamówienia i odbiorze końcowym. 

2. Termin płatności faktury - w ciągu 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego.  

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez strony protokół odbioru robót. 
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4. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczącej niniejszej Umowy bez własnego 
podpisu. 

 

§ 5 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, 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 oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881 z 2004 r.). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1) zapewnienie wykonania prac objętych niniejszą Umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe, 

2) ochrony istniejących sieci i instalacji, znajdujących się z zasięgu oddziaływania Wykonawcy 
przed uszkodzeniem. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu 
prowadzonych robót zgodnie z niniejszą Umową. 

§ 7 

ODBIORY ROBÓT  

1. Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

1) Odbiór robót ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy, 

3) Odbiór gwarancyjny 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, 
których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, dokonuje Inspektor Nadzoru na 
wniosek Wykonawcy. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót celem 
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4. Odbioru gwarancyjnego dokonuje się protokolarnie w okresie trwania gwarancji. Zamawiający 
powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY I GWARANCJA JAKO ŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 
miesi ęcy  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów na każde pisemne 
wezwanie Zamawiającego. 

3. Przed upływem gwarancji odbędzie się przegląd w obecności Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
usunięcie stwierdzonych wad i usterek. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) od daty odbioru końcowego, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 
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5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody Sądu.  

§ 9 

KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nie dotrzymanie terminu wykonanie niniejszej umowy określonego w § 3 w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

2) za nie terminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich 
usunięcie; 

3) za nie terminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancyjnego w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej 
umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed 
odwołaniem się do sądu. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa zawiera …… kolejno ponumerowane strony. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                              WYKONAWCA: 

 

 

 

 


