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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
W dniu …………….. w Człuchowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Człuchów al. Wojska Polskiego 1; 77-300 Człuchów, NIP 843-15-69-424 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Człuchów -  Ryszarda  Szybajło 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  – Urszuli Stupałkowskiej   

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a:  

………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

……………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. 2019,  poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania: „Modernizacja sekretariatu Burmistrza Miasta Człuchów” na podstawie 

„Projektu aranżacji wnętrza sekretariatu Burmistrza” zatwierdzonego przez 

Zamawiającego  dnia 11.10.2019 r., stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu prac w obiekcie. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia: 

1.1. Rozpoczęcie robót - od dnia podpisania umowy. 

1.2. Zakończenie robót  do dnia 15.12.2019 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się w wysokości 

brutto:..…………. zł (słownie: ………………………………………………………….…….).  

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w terminie do 30 dni (od 

daty otrzymania faktury), na podstawie faktury końcowej przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury 

końcowej będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy. 

3. Faktury VAT i dokumenty dotyczące płatności będą sporządzane przez Wykonawcę 

w języku polskim.  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN. 



 

§ 4 

Materiały i wyroby budowlane 

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane 

przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych, odpowiadających Projektowi 

aranżacji wewnętrznej sekretariatu Burmistrza”, normom i wymogom wyrobów, 

dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie i posiadających 

stosowne, obowiązujące polskie atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do 

powszechnego użycia. 

2. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub projektanta Wykonawca 

zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych 

materiałów i urządzeń z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce 

i sprzęt, niezbędny do zbadania jakości wykonywanych robót a także sprawdzenia 

jakości użytych materiałów lub wyrobów.  

4. Wykonawca bez zgody nadzoru autorskiego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

w stosowaniu materiałów, produktów i wyrobów budowlanych określonych 

w dokumentacji projektowej. Wniosek Wykonawcy o zamianę materiałów, produktów 

i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy, jak również odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace nienależycie 

wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów. 

 

§5 

Zasady odbioru przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności przekazanie: 

1) gwarancji, 

2) instrukcji obsługi, 

3) aprobat technicznych, 

4) atestów i certyfikatów jakości, 

5) deklaracji zgodności z PN, 

6) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce. 

4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 

7 dni liczonych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zawiadomienia 

o zakończeniu prac modernizacyjnych, o którym mowa w ust. 5. 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od 

dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej 

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 



6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub 

niezgodności z „Projektem aranżacji wnętrza sekretariatu Burmistrza Miasta Człuchów, 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, Zamawiający może odmówić odbioru. 

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4, 

mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego 

z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 

przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany 

po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

 

§ 6 

Rękojmia 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na 

wykonane roboty będące przedmiotem Umowy. 

2. Termin rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i trwać będzie 48 miesięcy . 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, 

jakie ujawnią się w okresie określonym w ust. 2 – w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia 

zawiadomienia o wadzie . 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 3, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w terminie określonym w §2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 

75 % wynagrodzenia umownego. 

2) za opóźnienie w terminie usunięcia wad, o których mowa w § 5 ust. 3, w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej niż 75 % wynagrodzenia umownego. 

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Strony 

odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

  



§8 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymienione w ust. 2 wymagają zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz 

terminu i płatności w przypadku: 

1)  konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie 

zamówienia podstawowego, 

2) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, 

strajku generalnego, 

3) zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

4) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

zgody na ich wprowadzenie. 

 

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego 

posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 

Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca 

zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 

dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po 

wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 

wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu 

wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, nie później niż do 

dnia 15 grudnia 2019 r., jeżeli:  

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, zapytaniem ofertowym oraz wskazaniami Zamawiającego; 

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, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 



3) zostanie wydany tytuł wykonawczy umożliwiający zajęcie majątku Wykonawcy lub 

wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;; 

4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy 

z przyczyn określonych w ust. 1 z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 1 pkt 2 

traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust.1. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

4. Załącznikami i jednocześnie integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Zaproszenie do złożenia oferty; 

3) Projekt aranżacji wnętrza sekretariatu Burmistrza Miasta Człuchów. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 

 


