
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 WZÓR UMOWY  

 
zawarta dnia  ……………….. w Koźminie Wlkp. pomiędzy: 
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy ul. Klasztorna 39 63-720 Koźmin Wlkp.,   
NIP 621 – 11 – 13 – 715, REGON 000197126 
reprezentowanym przez: 
Panią Henrykę Gawrońską - Suszka 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 

a 
…………………………………………..                  
 NIP …………………. REGON …………………………….. 
reprezentowanym przez …………………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
                                                        

 
§ 1 

1. W wyniku wybranej oferty, w postępowaniu na remont elewacji budynku internatu. prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz 177 z późniejszymi zmianami)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy tj. 
Remontu elewacji budynku internatu przy ul. Klasztoprnej 39 w Koźminie Wlkp. 
2. Zakres robót w ramach zadania o którym mowa w pkt. 1 obejmuje:   

• Odbicie tynków zewnętrznych i rozbiórka części parapetów 
• Wykonanie tynków zewnętrznych i parapetów 

• Malowanie tynków zewnętrznych oraz stolarki okiennej i krat 
• UłoŜenie izolacji przeciwwilgociowej 
• Naprawa rynien spustowych i dachowych 

 
 

§2 
Roboty określone w §1 realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej stanowiących 
załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.05.2008 r. i  z dnia 27.05.2008, 
oraz oferty Wykonawcy, a takŜe ustaleń dokonanych z Zamawiającym na podstawie § 10 umowy. 
     

§3 
1. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu  podpisania umowy 
2. Strony ustalają termin wykonania robót określonych w §1 umowy: 
3. termin rozpoczęcia robót –  01.10.2008 r. 
4. termin zakończenia robót – 30.11.2008 r. 
 

§4 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: 

1. Pana/ią ……………………………………………………………………………. 
2. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem nadzoru zapewni właściwe kierowanie pracami 
budowlanymi oraz przepisami BHP. 
 

§5 
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić: 

1. źródło poboru energii elektrycznej i wody. 
 

 
 



§6 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od 
wejścia na budowę do czasu zakończenia robót i usunięciu wad. 
 
 
 

§7 
• Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zaplecze dla celów prowadzenia robót w granicach 

przekazanego placu budowy. 
• W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały złoŜone na placu budowy. 
• Wykonawca zobowiązuje się oddać plac budowy Zamawiającemu w stanie uporządkowanym 

i niepogorszonym. 
 

§8 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 umowy zgodnie z projektem 
oraz zasadami wiedzy technicznej i  obowiązującymi normami i przepisami. 
 

§9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy uŜyciu 

własnego sprzętu. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, 
których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom Zamawiającego. 

 
§10 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte niniejszą umowa, jeŜeli są one niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub dla zabezpieczenia przed awarią, po uprzednim uzgodnieniu 
z zamawiającym. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej, 
w szczególności do rezygnacji z części zakresu robót, informując o tym oferenta co najmniej 7 dni 
przed planowanym ich wykonaniem. 
3. Roboty nie objęte zakresem niniejszej umowy, inne niŜ określone w § 1, a takŜe roboty 
uzupełniające i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, a ich wartość nie moŜe przekroczyć kwoty 20 % wartości oferty. 

     
§11 

Za wykonanie robót określonych w §1  strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: ……………… zł 
netto + VAT …………………= ………………….. zł brutto 

słownie:………………………………… 

Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty płatne będzie w terminie 30 dni od otrzymania 
faktury przelewem z konta Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury, o której mowa powyŜej na: MłodzieŜowy 
Ośrodek Wychowawczy ul. Klasztorna 39 63-720 Koźmin Wlkp. NIP 621-11-13-715 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół  końcowy odbioru robót. 

W razie opóźnienia w zapłacie naleŜności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

Roboty dodatkowe i zamienne rozliczane będą kosztorysem powykonawczym wg następujących 
stawek zawartych w kosztorysie ofertowym: 



1) R – g               ……    zł 
2) Kp                  ……  % 
3) Z/R,S,Ko/       …… %  
4) Kz                   ……%         
                          

Ceny materiałów i sprzętu wg kosztorysu ofertowego lub w przypadku ich braku wg ICCP ORGBUD 
za dany kwartał. 

§12 
Strony ustalają postanowienia szczegółowe: 
 
1. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych natychmiast po  stwierdzeniu konieczności ich wykonania, 
2. informowania Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu. 

 
§13 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy nie później niŜ  w ciągu 7 
dni  od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
4. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający ma prawo: 

a) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 
usunięcia wad, 
b) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia: 
- jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
moŜe odpowiednio obniŜyć wynagrodzenie, 
 - jeŜeli uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moŜe od 
umowy odstąpić, lub zaŜądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru. 

                                                                      
§14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy w wysokości  10 % 
wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiającemu przysługuje moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z naleŜnego wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 
 

§15 
1. Postanowienia § 14 ust. 2 lit. b) nie mają zastosowania w przypadku wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe 
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.   



2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w ust. 1 
pokryje on wartość zrealizowanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 oraz w przypadku zaistnienia przesłanek, o których 
mowa w § 14 ust. 1 lit. c), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku gdy: 

a. zostanie ogłoszona upadłość, rozwiązanie lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. zwłoka, o której mowa w § 14 ust.1 przekroczy 20 dni, 

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie 
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 

 
 

§16 
Wykonawca realizując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę 
Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 
§17 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie 
nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby 
zmienić treść oferty na podstawie, której Wykonawca wygrał postępowanie. 

 
§18 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy 
 

§19 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o kaŜdej zmianie adresu swojej siedziby. W 
razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, Ŝe korespondencja przesłana na adres wskazany umową 
została stronie prawidłowo doręczona. 

2. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

§20 
Strony zgodnie oświadczają, Ŝe upowaŜnione są do przetwarzania danych osobowych osób 
wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji. 

 
§21 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy 
będzie Sąd Rejonowy w Krotoszynie. 

 
 

§22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. . 
 
 
 
 
 
 



§23 
 

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                    WYKONAWCA   
 
 


