
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
                                                      Nr OŚ...........................

zawarta dnia …..........................................2019 roku  w  Świebodzicach pomiędzy: 
Gminą Świebodzice , ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice  
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Świebodzice – ...................
przy kontrasygnacie :
Skarbnika Miasta Świebodzice – ……………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…......................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.reprezentowanym przez:
….......................................................................................................................

§ 1.
Przedmiot umowy.
1.  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  pn.  „Remont  –
wymiana kanalizacji  deszczowej odprowadzającej  wody opadowe z kaplicy cmentarnej  do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach – 2 etap”, w zakresie określonym w
zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 21 maja 2019 r. 
2.Prace należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.   

§ 2.
Terminy realizacji.
Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy ustala się do  ….................... 2019 r. 

§ 3.
Obowiązki stron.
1. Zamawiający ma obowiązek:
    1)  Odbioru przedmiotu umowy.
    2)  Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
   1)  powiadomić zarządcę cmentarza o terminie rozpoczęcia prac remontowych, 
   2)  powiadomić właściciela  działki nr 529/4  oraz dzierżawcę działki nr 530/6 o planowanym
        terminie rozpoczęcia prac kanalizacyjnych, 
   3)  uporządkować teren działek nr 529/4 i nr 530/6 w miejscu wykonywanych robót,
   4)  wykonywać  roboty kanalizacyjne z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,
   5)  zapewnić materiały, maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji robót.

§ 4.
  Wynagrodzenie,   rozliczenia.  
1. Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  przedmiotu  umowy Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty cenowej z dnia ….............    w wysokości
netto .......... +  23%  podatek  VAT  …....  zł,  tj. brutto  ….....  zł (słownie  brutto:
….................................................... złotych).

2. Wynagrodzenie  ma  charakter  ryczałtowy  i  nie  będzie  podlegało  negocjacji  w  trakcie
realizacji niniejszej umowy.

3. Kwota wynagrodzenia określona w ust.  1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie całego
przedmiotu  umowy,  jak  i  wszystkie  inne  świadczenia  Wykonawcy  wykonywane
w związku z realizacją niniejszej umowy a także świadczenia dodatkowe (np. obowiązki
współdziałania, sprawdzania, staranności itp.).



4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nastąpi na
podstawie doręczonej Zamawiającemu 1 faktury VAT w termin 21 dni od daty otrzymania
faktury, płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowić  będzie  protokół  końcowego  odbioru
wykonanych robót.

§ 5.
 Odbiór przedmiotu umowy
1.  O terminie odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie z co
najmniej  z  2 dniowym wyprzedzeniem.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w ciągu 2 dni od daty otrzymania telefonicznego
powiadomienia  o  zakończeniu  prac  oraz  otrzymaniu  wymaganych  do  dokonania  odbioru
dokumentów.
3.   Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru będzie protokół podpisany przez strony
uczestniczące w odbiorze. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia  faktury.

§6.
Gwarancja

1. Na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia końcowego
odbioru przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

§ 7.
Kary i odszkodowania

 Strony zastrzegają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
- za opóźnienie w wykonaniu robót  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poza termin
określony  w  §  2  wysokości  0,2  %  wartości  brutto  przedmiotu  umowy,  za  każdy  dzień
opóźnienia,
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty
otrzymania wezwania do jej zapłaty.

§ 8.
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  starać  się
rozwiązywać  polubownie.  W  przypadku  nie  dojścia  do  porozumienia,  spory  te  będzie
rozstrzygać właściwy Sąd dla siedziby  Zamawiającego.

§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 10.
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod



rygorem nieważności.

§ 11.
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

           .........................................                                                          .....................................
                        Wykonawca      Zamawiający

                                                                         


