
Załącznik nr 7 do SIWZ
projekt umowy

UMOWA nr ………. 

zawarta w dniu ……………………… 2010 r. w Tarnowie 
pomiędzy  Mościckim  Centrum  Kultury  w  Tarnowie  Mościcach,  zwaną  dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Agnieszka Kawa - Dyrektor MCK

a: ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
 ………………………….. -  ………………………………….
 ………………………….. -  ………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W  związku  z  wyborem  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 
przetargu nieograniczonego oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane  dla 

zadania inwestycyjnego pn:. „Budowa stacji TRAFO oraz linii kablowych SN i NN” 
zasilającej siedzibę MCK.

§ 2.
1. Zakres  robót  wchodzących  w  skład  zadania  obejmuje  wykonanie  pełnego  zakresu  robót 
podanego poniżej,  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  techniczną  w istniejących  warunkach 
terenowych, tj. roboty przygotowawcze i organizacja placu budowy, budowa stacji TRAFO wraz z 
liniami  kablowymi,  zagospodarowanie  terenu  przy  stacji,  przygotowanie  niezbędnych 
dokumentów celem uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zakres robót 
podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy 
technicznej i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu 
obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi.
2. Zakres robót obejmuje między innymi:

a) budowę stacji trafo kontenerowej z transformatorem,
b) budowę linii kablowych SN,
c) budowę linii kablowych nn 0,4 kV z zestawem przyłączeniowym,
d) zagospodarowanie terenu przy stacji,
e) inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  inwentaryzację  branżową, 
instrukcję użytkowania i ochrony p.poż obiektu.

3. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Usługi Projektowe Jacek Jarmuła, ul. Solskiego 12, 33-103 Tarnów oraz wymagań opisanych w 
SIWZ.

4. Cały  zakres  zamówienia  Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  /  z  udziałem 
Podwykonawców.

§ 3.
1. Cały  zakres  robót  należy  wykonać  w  sposób  zgodny  z  powszechnie  obowiązującymi 

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  tego  typu 
obiektów.
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2. Do wykonania  robót  należy użyć  materiały posiadające wymagane atesty i  certyfikaty 
zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG, które będą wymagane przy odbiorze końcowym.

3. Zakres robót należy wykonać w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.

§ 4.
Termin realizacji robót: do 30 września 2010 r.

§ 5.
1. Zamawiający przekaże plac budowy do dnia …….. 2010 r.
2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego, tj:
- Pana ……………– w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
- Pana …………….– w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń 
elektrycznych.
3. Zamawiający  po dokonaniu odbioru przedmiotu  umowy zapłaci  wynagrodzenie  na 
warunkach określonych niniejszą umową.
4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  osób  wskazanych  w  ust.  2,  o  czym 
powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna 
być  dokonana wpisem do dziennika  budowy i  nie  wymaga  zmiany niniejszej  umowy 
w formie aneksu.

§ 6.
1. Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  
i sztuki budowlanej.
2. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku placu 
budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca poniesie  wszelkie  koszty związane z organizacją  robót,  w tym koszty 
bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej.
4. Wykonawca  ze  szczególną  starannością  zabezpieczy  i  oznakuje  miejsca 
prowadzanych prac.
5. Roboty należy prowadzić  przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej  ostrożności  
w trakcie wykonywania prac jak i przy organizacji placu budowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić nadzór nad terenem budowy,  strzec mienia 
znajdującego się na jego terenie, a także zapewnić bezpieczeństwo dla osób trzecich.
7. W czasie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy w  stanie 
wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  usuwał  wszelkie  urządzenia 
pomocnicze  i zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci,  przy  przestrzeganiu  przepisów 
obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą „Prawo budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą 
ustawą.
9. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  uporządkować  teren  budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.
10. Wykonawca  przekazuje  opłaconą  polisę  ubezpieczenia  kontraktu  do  wysokości 
umowy. 

§ 7.
1. Zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca wyznacza kierownika budowy i robót: 

- Pana ……………– w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
- Pana …………….– w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń 
elektrycznych.

2. Zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy i kierownik robót będą obecni na terenie 
budowy w trakcie realizacji robót.
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§ 8.
Wykonawca zrealizuje  roboty z  własnych materiałów zgodnie z  projektem,  który stanowi 
integralna część niniejszej umowy.

§ 9.
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  na  kwotę  brutto:  …………………..  zł, 
(słownie:  ……………….…….  zł  00/100), w  tym  VAT:  ……….………………..zł. 
Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
po odbiorze końcowym pełnego zakresu robót.

3. Podstawę sporządzenia  faktury  stanowić  będzie  protokół  odbioru  końcowego 
wykonanych  robót  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  i  przedstawiciela 
Zamawiającego  oraz  dostarczenie  Zamawiającemu  atestów  (aprobat  technicznych) 
wbudowanych materiałów w ramach realizacji zamówienia.

4. Zapłata  za  roboty  wykonane  przez  Podwykonawcę,  tj,:………………………………… 
dokonana  zostanie  przez  Zamawiającego  bezpośrednio  na  konto  Podwykonawcy  na 
podstawie faktur Wykonawcy. Faktury te wskazywać będą nazwę oraz numer konta ww. 
Podwykonawcy.

5. Termin płatności  fraktur  – do 30 dni  od daty dostarczenia  faktury,  natomiast  faktury,
z których płatności następować będą na rzecz Podwykonawców płatne będą na ich konta 
w terminie do 20 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.

6. Treść umów pomiędzy Wykonawcą z wykonawcą bezpośrednim, tj. ……………………, 
uwzględniać będą sposób zapłaty określony w ust. 5 oraz uzgodnione zostaną w formie 
pisemnej z Zamawiającym (tj. poprzez złożenie podpisu Zamawiającego na uzgodnionej 
umowie Wykonawcy z Podwykonawcą).

7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
wynikających  z niniejszej umowy.  

§ 10.
1. Ewentualne  roboty  dodatkowe  mogą  być  przyjęte  przez  Wykonawcę  do  realizacji 
tylko  
na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez obie strony umowy i zawarciu 
umowy dodatkowej (odrębnej) pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
2. Inspektor  nadzoru  nie  jest  upoważniony  do  wydawania  wiążących  Wykonawcę 
poleceń w sprawie podjęcia robót dodatkowych.

§ 11.
1. Wykonawca  obowiązany  jest  zgłaszać  do  odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy 
wykonane  pełne  elementy  robót  oraz  roboty  zanikające  i  ulegające  zakryciu. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora(ów) nadzoru lub 
brak  ustosunkowania  się  do  wpisu  w  ciągu  5  dni  oznacza  osiągniecie  gotowości  
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
2. Zakończenie  wszystkich  robót  kierownik  budowy  stwierdza  wpisem  do  dziennika 
budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru 
lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do 
odbioru  z  dniem  wpisu  do  dziennika  budowy.  O  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru 
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.
3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni roboczych 
od daty zawiadomienia  go o osiągnięciu  gotowości  do odbioru,  zawiadamiając  o tym 
Wykonawcę.  Zamawiający  powinien  zakończyć  czynności  odbioru  najpóźniej  
w siódmym dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
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4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  nie  osiągnął 
gotowości  do odbioru z  powodu nie  zakończenia  robót,  Zamawiający  może  odmówić 
odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
• nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
 wad,
• nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

-  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  
z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

-  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem:  odstąpić  od  umowy,  zawiadamiając  o  tym  właściwe  organy 
nadzoru  i  inspekcji  lub  żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po  raz  drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia.

6. Jeżeli  odbiór został  dokonany Wykonawca nie  pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

§ 12.
1. Jeżeli  Zamawiający,  mimo osiągnięcia  gotowości przedmiotu do odbioru w trybie  
§ 11 ust. 2, nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w § 11 ust. 3, Wykonawca 
może  ustalić  protokolarnie  stan  przedmiotu  odbioru  przez  powołaną  do  tego  komisję, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego.  Protokół  taki  stanowi podstawę do wystawienia 
faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
2. Zamawiający, który dopuścił się zwłoki w dokonaniu odbioru w terminie, o którym 
mowa w § 11 ust. 3, jest obowiązany zwrócić Wykonawcy wszelkie koszty związane  
z przedmiotem odbioru, poniesione przez Wykonawcę od dnia gotowości do odbioru.

§ 13.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy (roboty 
budowlane i zamontowane urządzenia) poszerzając okres obowiązywania określony art. 
568 Kc do  3 lat  licząc od daty odbioru pełnego zakresu robót na wykonany przedmiot 
zamówienia.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wydania  Zamawiającemu  atestów  i  certyfikatów 
zastosowanych materiałów.
3. Rękojmią nie  są  objęte  zniszczenia  spowodowane  działaniem  osób  trzecich  lub 
niewłaściwym użytkowaniem.
4. W  przypadku  ujawnienia  w  okresie  rękojmi  wad,  Zamawiający  pisemnie  powoła 
komisję z udziałem Wykonawcy, która dokona kwalifikacji wad i wyznaczy termin ich 
usunięcia.
5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia  zakwalifikowanych wad  
w ustalonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy.
6. Usunięcie wad wymaga protokolarnego potwierdzenia. 
7. Na okoliczność upływu okresu rękojmi strony sporządzają protokół, zaś Wykonawca 
nie może odmówić brania udziału w jego sporządzeniu.
8. W  przypadku  wystąpienia  wad  w  przedmiotach,  na  które  Zamawiający  uzyskał  
od Wykonawcy dokumenty gwarancyjne w terminie gwarancji, Zamawiający realizował 
będzie  uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  lub  rękojmi,  a  po  upływie  terminu  gwarancji 
z rękojmi, o ile jej termin będzie na to pozwalał.

§ 14.
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot  umowy,  tj…………………………….  zł, 
słownie: …………………………………………………………………………….……….
2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  zostało  w  formie 
………………
3. Jeżeli  nie  zajdzie  konieczność  wykorzystania  zabezpieczenia  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem Zamawiający dokona zwolnienia  zabezpieczenia  wg niżej  określonych 
zasad:

a) 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie 
zwolnione w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
b) 30% zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady zwrócone zostanie  nie  później  niż  w 15 dniu po upływie  okresu rękojmi  za 
wady.

4. Jeżeli  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy  ustalona  wysokość  zabezpieczenia  
z  jakichkolwiek  przyczyn  ulegnie  zmniejszeniu  poniżej  ustalonej  wartości  robót 
(wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby 
zabezpieczenie  zwiększyć,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzupełnić  wniesione 
zabezpieczenie w ciągu 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

§ 15.
Zwłoka i kary umowne: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) nieterminowe wykonanie umowy – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,
b) zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  –  0,2% 
wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki,  liczonej  od  dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 
c) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym dodatkowo – kara 
ulega zwiększeniu o dalsze 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
d) odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
20% wynagrodzenia umownego brutto .
e) każdy  przypadek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy poza przypadkami określonymi w ust 
1  lit  a-c   w  wysokości  2%  wynagrodzenia  umownego  brutto.  W  przypadku  gdy 
Zamawiający stwierdzi,  iż Wykonawca dopuścił  się uchybienia będącego podstawą 
nałożenia   kary umownej,  poinformuje  o tym na piśmie  Wykonawcę  wyznaczając 
7  dniowy  termin  do  usunięcia  uchybienia.  Jeżeli  nie  jest  możliwe   usunięcie 
uchybienia lub w przypadku braku podjęcia działań naprawczych, kara umowna płatna 
będzie w terminie 7 dni od wezwania i może być egzekwowana z udzielonego przez 
Wykonawcę zabezpieczenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) za  zwłokę  w  przekazaniu  placu  budowy  Zamawiający  płaci 
Wykonawcy kary umowne w wysokości  0,2% wartości umownej   brutto za każdy 
dzień zwłoki,
b) w  przypadku  niedotrzymania  przez  Zamawiającego  terminu 
wyznaczenia
i dokonania odbioru robót zawartego w umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
c) odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w warunkach i trybie innym niż określony w art. 145 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 20% wynagrodzenia umownego brutto.

3.  Koszty  naprawy  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  robót  ponosi  wyłącznie 
Wykonawca.
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4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń 
mienia Wykonawcy i osób trzecich.

5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  – 
podnosząc wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo natychmiastowego  i  wolnego  od  skutków 
finansowych z tego tytułu odstąpienia od umowy o wykonanie robót, jeśli Wykonawca 
mimo  dwóch  kolejnych  monitów  wystosowanych  w  odstępie  3  tygodni  nie  będzie 
realizował robót zgodnie z dokumentacją techniczną, normami państwowymi, ustaleniami 
nadzoru  oraz  w  przypadku  opóźnienia  w  realizacji  zamówienia  powstałego  z  winy 
Wykonawcy.

§ 16.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy:

1) terminu wykonania robót w przypadkach:
a) wstrzymania  budowy  przez  właściwy  organ  z  przyczyn  nie 
zawinionych przez Wykonawcę,
b) wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,
c) wystąpienia  niekorzystnych  warunków  pogodowych 
uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych, 
d) wystąpienia  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  nie  zawinionych 
przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych

2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:
a) zmiany  przepisów  powodujących  konieczność  przyjęcia  innych  rozwiązań 

technicznych  poszczególnych  elementów  obiektu  niż  przewidzianych 
w dokumentacji projektowej,

b) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  części 
przedmiotu umowy nie leży w interesie  publicznym,  czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy

3) innych postanowień umowy w przypadkach:
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług,
b) zmiany podwykonawców, kierowników budowy lub robót, 
c) przekształceń wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa,

2.  Zmiany  dokonane  w przypadkach  określonych  w ust.  1  wymagają  dochowania  formy 
pisemnej.

3. Warunkiem dokonania zmian jest:
1) w przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 1 przyczyny ich wystąpienia wpływają 

na niemożność dochowania terminu wykonania robót,
2) w  przypadku  zmian  określonych  w  ust.  1  pkt  2  jeżeli  zmiana  jest  korzystna  dla 

zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia.
4. Zmiana kierownika budowy lub robót w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 

przez  Wykonawcę  na  piśmie  i  wymaga  zaakceptowania  przez  Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje zmianę taką wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
proponowanych  osób  będą  nie  gorsze  niż  wymagane  postanowieniami  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

5.  Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnienie  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia 
polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest 
możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego 
Podwykonawcę.  Zmiana podwykonawcy,  musi  być  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na 
piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

§ 17.
Wszelkie  spory  powstałe  w  związku  z  realizacją  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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§ 18.
1. Wszelkie  zmiany  warunków  umownych  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod 

rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.
Umowę  niniejszą  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY:
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