
ZP....................................
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu .............................r. w Jodłowej, pomiędzy: 
GMINĄ JODŁOWA
NIP: 872-10-46-746, REGON: 000544065
zwanym dalej INWESTOREM, reprezentowanym przez:
Wójta Gminy – ROBERT MUCHA
a
.................................................................................................................................
zarejestrowaną NIP: ................................ REGON: ..................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
...............................................

W związku z wartością zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty  14 000 euro , na podstawie 
art.4 pkt 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych/Dz.U.z 2010r., Nr 113,poz. 759 z 
póź. zm./ ustawy nie stosuje się.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku akceptacji oferty złożonej przez WYKONAWCĘ  INWESTOR zleca a WYKONAWCA przyjmuje do 
wykonania zadanie pn.„Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o 
zastosowanie systemu solarnego”

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Przedmiot umowy będzie wykonany w terminie: ...........................

§3
OBOWI ZKI WYKONAWCYĄ

WYKONAWCA zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, technologią określoną w
dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi
normami technicznymi i technologicznymi oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i
bezpieczeństwa,
2) przejęcia miejsca wykonywania robót budowlanych,
3) dokonania ustaleń z INWESTOREM w zakresie poboru i odpłatności za zużycie energii elektrycznej i 
wody dla celów budowy oraz ewentualnego wyłączenia mediów,
4) przekazania INWESTOROWI kosztorysów powykonawczych,
5) zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego,
6) uczestniczenia w odbiorze końcowym,
7) uczestniczenia w przeglądach powykonawczych na wezwanie INWESTORA,
8) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach
rękojmi,
9) powiadomienia INWESTORA o wypadkach w miejscu wykonywania robót oraz o wystąpieniu zagrożeń
dotyczących życia i zdrowia ludzkiego,
10) pokrycia kosztów i zabezpieczenia budowy i robót pod względem przepisów bhp i ppoż.

§4
OBOWI ZKI INWESTORAĄ

INWESTOR zobowiązany jest w szczególności do:
1) przekazania WYKONAWCY dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji
umowy, będących w posiadaniu INWESTORA,
2) przekazania WYKONAWCY miejsca wykonywania robót budowlanych,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,
4) odbioru należycie wykonanych robót budowlanych.

§5
WPROWADZENIE WYKONAWCY

1. INWESTOR wprowadzi WYKONAWCĘ do miejsca wykonywania robót budowlanych w terminie siedmiu 
dni od dnia podpisania umowy.
2. Z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikiem będzie dokumentacja 
techniczna.



§6
ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

l. Powołuje się przedstawiciela INWESTORA pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego:
w osobie .....................................
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceń związanych z
zapewnieniem prawidłowego wykonania robót budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej.
3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia INWESTOROWI oraz osobom upoważnionym, dostępu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje 
się ich wykonanie.
4. INWESTOR może nałożyć na WYKONAWCĘ obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
6. Materiały i urządzenia użyte do wykonywania robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
7. Na materiały WYKONAWCA obowiązany jest posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną. Na każde żądanie INWESTORA lub Inspektora Nadzoru WYKONAWCA zobowiązany jest je
okazać dla wskazanych materiałów.
8. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał miejsce wykonywania prac w należytym
porządku i stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności będzie usuwał i składował
wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały, odpady i śmieci.
9. WYKONAWCA jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób
przebywających w budynku.
10. WYKONAWCA odpowiada za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac w budynku a związane z
prowadzeniem tych prac oraz jest zobowiązany naprawić wyrządzone szkody z własnych materiałów i
na własny koszt.
11. WYKONAWCA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

§7
ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYKONAWCA zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.
2. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót WYKONAWCA przekaże INWESTOROWI
następujące dokumenty: Protokoły odbioru, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa dopuszczające, 
gwarancję, dokumentację techniczną
3. INWESTOR po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego w ciągu 7
dni powoła przedstawicieli INWESTORA i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
4. Czynności odbiorowe powinny zostać zakończone w ciągu 14 dni od ich rozpoczęcia.
5. Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny być stwierdzone na piśmie i zawierać 
uzasadnienie.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to INWESTOROWI przysługują następujące
uprawnienia:
1) gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas :
a) jeżeli nie utrudniają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem INWESTOR może 
dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY,
b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, INWESTOR może 
odmówić odbioru, żądając wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.
7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, INWESTOR wyznaczy
WYKONAWCY odpowiedni termin. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania
umowy po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonej wady lub niewykonania umowy po raz drugi
w wyznaczonym terminie, INWESTOR może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt WYKONAWCY, po
uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu.
9. Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru.
10. Do czasu zakończenia odbioru końcowego WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane
roboty.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodne z ofertą, wyrażające się kwotą:
netto: .............................................
słownie...................................................................................................................................
brutto: ..............................................
słownie: ...................................................................................................................................



§9
ZAP ATA WYNAGRODZENIAŁ

1. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie protokołu odbioru. Fakturę należy wystawić na 
- Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa woj. podkarpackie, NIP: 872-10-46-746, REGON 000544065
2. WYKONAWCA załączy do faktury protokół odbioru robót, potwierdzony i sprawdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze
w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym wydane zostało polecenie przelewu.
5. WYKONAWCA nie może bez zgody INWESTORA, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej
wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

§10
KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA będzie zobowiązany zapłacić INWESTOROWI kary umowne
w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z winy WYKONAWCY - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ,
2) za zwłokę w odbiorze robót budowlanych powstałą z winy WYKONAWCY - w wysokości 0,5% należnego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad odkrytych po wykonaniu robót budowlanych a przed
upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości z winy WYKONAWCY - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 8, za każdy dzień zwłoki.
2. INWESTOR będzie zobowiązany zapłacić WYKONAWCY kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z winy INWESTORA - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 8.
2) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu miejsca wykonywania robót budowlanych z winy INWESTORA -
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki,
3. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych. Stronom przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§11
ODST PIENIE OD UMOWYĄ

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami
oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie
pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, INWESTOR może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
§13

OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY
1. Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają poniższych
przedstawicieli:
1) ze strony INWESTORA – ..............................
2) ze strony WYKONAWCY – ...........................
2. Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego
powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

§14
DOR CZENIAĘ

1. Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
1) INWESTORA - Urząd Gminy w Jodłowej 39-225 Jodłowa
2) WYKONAWCY- ...................................................................................................................
2. Korespondencję uważa się za doręczoną po jednokrotnym awizowaniu listu poleconego.
3. Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do
wykonania umowy.

§15
INTERPRETACJA UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy –



Prawo budowlane.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby INWESTORA.

§19
POSTANOWIENIA KO COWEŃ

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  egzemplarz dla INWESTORA i 1 egzemplarz
dla WYKONAWCY

WYKONAWCA                                                                                                                      INWESTOR


