
UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE 
 
 
Umowa nr              , w sprawie wykonania Przebudowy drogi transportu rolnego Dabrówka,u.Polna 
zawarta w dniu                      r. pomiędzy  Gminą Dąbrówka  zwaną dalej ,,Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
1) mgr inŜ. .Tadeusza Bulika –  Wójta Gminy 
 
a " ................................................................................................................................................... 

 
 

§ 1. Zakres umowy 
 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania,, Przebudowę drogi transportu rolnego 
Dąbrówka,ul.Polna” 
2. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .  
3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 
1) przedmiar robót, 
2) oferta, 
3) kosztorys ofertowy, 
4)specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 2. Terminy realizacji umowy 
 

1. Strony ustalają terminy realizacji: 
1)rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy  w dniu .............................r.  
2)zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
nastąpi do dnia ..........................................................r. 
 
2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłuŜenia terminu wykonania robót, jeŜeli Wykonawca w ciągu 14 
dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zlecającemu wniosku o przedłuŜenie terminu ze 
szczegółowym uzasadnieniem. 
 
3. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
 
4. Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby 
świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi 
działaniami obciąŜą Wykonawcę, chyba Ŝe niezwłocznie uzasadni, Ŝe termin wykonania świadczenia 
nie jest niczym zagroŜony. 
     
 

§ 3. Wynagrodzenie 
 
1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy licząc według uzgodnionych cen jednostkowych 
określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na kwotę netto ..................................................... 
Cena brutto .................................................................... (słownie: ....................................................). 
 
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót 
potwierdzony przez Strony i  inspektora nadzoru. 
 



3. Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o prowadzoną przez Wykonawcę 
ksiąŜkę obmiarów i wykonany na podstawie uzgodnionych przez Inspektora nadzoru obmiarów 
kosztorys powykonawczy. 
4 Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy. 
5. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego – Nr 97 8931 003 0100 
2033 2040 0007 BS Wyszków, na konto Wykonawcy – ............................................................................ 
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury. 
 
6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji 
przedmiarowych kosztorysu ofertowego jeŜeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniŜenia tych 
wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót. 
7.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. JeŜeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z 
winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych 
przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone 
zgodnie z ofertą. 
. 

§ 4. Obowi ązki stron 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, 
2) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza, 
3)zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4)odbioru przedmiotu umowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyŜszej staranności; 
4) zorganizowania zaplecza budowy; 
5) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót; 
6) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru; 
7) przerwania robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem; 
8)zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 
9) dbania o naleŜyty porządek na terenie budowy. 
 

§ 5. Przedstawiciele stron 
 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru, którym jest Pan Jacek KsięŜopolski zam. 07-100 
Węgrów ul. Orzeszkowej 22 upr. Bud WZDP 285/73 inspektor nadzoru działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością 
robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, i przepisami prawa wykonania 
przedmiotu umowy. 

3.Pzedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan ........................................ 
posiadający uprawnienia budowlane nr .................................................... w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 



4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego 
upowaŜnionym, a szczególnie przedstawicielom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się 
ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 
 

§ 6. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj..................................... zł.  Zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania  umowy zostanie wniesione w formie gwarancji  bankowej, 70% tej kwoty 
tj................................. zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót, 
30 % kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  tj. ............................... zł zostanie 
zwrócone w ciągu  90 dni po upływie okresu gwarancyjnego . 

 
 

§ 7. Gwarancja i r ękojmia 
 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 
pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji. 
 

§ 8. Kary umowne 
 

1. NiezaleŜnie od zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w 
formie kar umownych. 
 
2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
 a) 0,2 % wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej 
od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeŜeli zwłoka powstała z 
 przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy (36,5 % rocznie); 
 b) 0,2 % za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie 
usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru; 
 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego; 
2) Zlecający płaci Wykonawcy kary umowne: 
 a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleŜnych od Zlecającego, w 
wysokości  0,2 % za kaŜdy dzień zwłoki; 
 b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego 
 
3. Łączna wysokość kar umownych nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy z 
wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4. 
 
4. JeŜeli wartość szkody przeniesie wartość naleŜnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od 
siebie naleŜności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 9. Odbiór robót 
 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2.  Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
1 atesty na materiały 
2 zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 



3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 
4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
 
3. JeŜeli Zamawiający uzna, Ŝe roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeŜeń co do 
kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
datę odbioru końcowego robót. 
 
4. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeŜenia co do 
kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
termin ponownego złoŜenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
 
5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.  
 
6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 3 dni 
kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4. 
 
7. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków 
odbioru ostatecznego. 
 
8. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, a w tym  związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
 
9. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 3 dni 
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w punkcie 
10. 
 
10. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie; 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
  
11. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad.  
 
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiający o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 
13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin 
usunięcia wady.  
 
14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie 
Zamawiający, obciąŜając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

§ 10. Zmiany w umowie 
 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaŜności muszą być dokonane w formie pisemnej. 
 

§ 11. Odst ąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni kalendarzowych od 
podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złoŜonego na piśmie; 
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 3 dni 
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli Zamawiający: 
1)  odmawia przez 3 dni kalendarzowe, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokółu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę 
złoŜonego na piśmie. 
 
2 Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno 
zawierać uzasadnienie pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
która odstąpiła od umowy; 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŜeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego; 
4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 3 dni kalendarzowych; 
5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
 a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
 b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
 c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia 
od umowy.  
 

§ 12. Postanowienia ko ńcowe 
 

1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 
  
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o kaŜdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu. 



 
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uwaŜa się za doręczone. 
 
4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo 
właściwego dla Zleceniodawcy. 
 
5. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający                                                                                                Wykonawca 
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