
Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego nr 21/2018 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

(projekt) 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

  

………………………………………….., z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ………………….., NIP: ……………….., REGON: 

……………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………..,  reprezentowaną przez:   

 

………………….  – ………………………..,   

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………. z siedzibą w …….., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla 

…………………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: ……………………., REGON: …………….., NIP: …………………., kapitał zakładowy  

w wysokości ……………………, reprezentowaną przez: 

 

…………………. 

 

………………….. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zakupowego nr 21/2018, 

zostaje zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowego zabezpieczenia kamienicy przy  

ul. Składowej 40 w Łodzi dla zadania o nazwie „Projekt nowej zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej z usługami na parterze, garażem podziemnym, rewitalizacji (remontu  

i przebudowy), nadbudowy o 1 kondygnację, istniejącego budynku oraz rozbiórki 

istniejącej zabudowy gospodarczej, ogrodzenia i infrastruktury technicznej na obszarze 

opracowania przy ul. Składowej 38 i 40 w Łodzi”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót: 

1) Zabezpieczenie istniejącej kamienicy przy ul. Składowej 40 wg „Ekspertyzy 

technicznej dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Składowej 40 w 

Łodzi wraz z projektem budowalnym zabezpieczeń”, stanowiącej Załącznik nr … do 

niniejszej Umowy; 



2) Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie drogi transportowej do placu budowy; 

3) Wykonanie daszku zabezpieczającego od strony ulicy Składowej; 

4) Kompleksowy wywóz śmieci wraz z ich utylizacją (m.in. materiały z rozbiórki 

kamiennicy, materiały z robót żelbetowych itp.); 

5) Uprzątnięcie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych. 

3. W zakres postępowania nie wchodzi wykonanie ściany szczelinowej. 

4. Wyżej wymienione  roboty należy wykonać zgodnie z: 

1) przedmiarem robót; 

2) obowiązującymi przepisami i normami i sztuką budowlaną. 

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy zawierająca określenie wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają terminy realizacji zadania: 

a) rozpoczęcie  - z dniem podpisania umowy, 

b) zakończenie  - w terminie do  2 kwietnia 2018 r., 

2. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani do współdziałania przy realizacji przedmiotu 

umowy w celu terminowej, najlepszej i najoszczędniejszej realizacji zadania. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt do realizacji robót budowlanych w terminie do 

3 dni po podpisaniu umowy.  

 

§ 3 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie pana/i 

……………………………….. legitymującego/ej się uprawnieniami budowlanymi Nr 

…………………… i przynależnością do OIIB – zaświadczenie Nr ………………………………. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

…………. zł netto (słownie: ....................... zł), powiększone o należny podatek VAT 

..................... zł, co stanowi łącznie ..........................zł brutto (słownie: ..........................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w okresach miesięcznych wg procentowego stanu 

zaawansowania robót. Ostatnią fakturę Wykonawca wystawi po zakończeniu robót i ich 

protokolarnym odbiorze.  

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej   

faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy po podpisaniu umowy; 

2) dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia 

zakończenia robót; 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



1) zabezpieczenie terenu i osób postronnych podczas prowadzonych prac zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie            

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. Nr 47 poz. 401); 

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1, obowiązującymi przepisami            

techniczno-budowlanymi, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym; 

3) ustanowienie kierownika budowy w porozumieniu z Zamawiającym oraz zapewnienie 

stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, 

4) przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru wraz z udokumentowaniem ich ilości,  

jakości i kompletności oraz wymaganymi dokumentami m. innymi certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa;  

5) przestrzeganie przepisów  BHP   i     innych    przepisów    prawa  obowiązujących  

w budownictwie; 

6) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia 

robót i po ich zakończeniu;  

7) doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót; 

8) ponoszenie kosztów w wyniku prawidłowej realizacji robót, a nie ujętych  przedmiarem 

robót (wynikające z dostarczonej dokumentacji).  

 

§6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 
umownych: 
a) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

określonego § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,   za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu na 

postawie Umowy wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie ocena jakości wykonanych 

robót i ich rezultat powstały w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu 

podpisanego przez inspektora nadzoru oraz osoby reprezentujące Zamawiającego  

i Wykonawcę potwierdzającego wykonanie zakresu określonego w § 1 Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół 

potwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, przy współudziale inspektora nadzoru. 

 

§ 9 

POLISA OC 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w czasie realizacji przedmiotu umowy  

ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. 



 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego, 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na okres 36 miesięcy, licząc od daty    

protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego na roboty objęte niniejszą umową.  

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają w stosunku do Wykonawcy robót 

wraz z wygaśnięciem rękojmi. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych w wyniku 

realizacji prac objętych przedmiotem umowy na skutek nie osiągnięcia parametrów 

zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi, jeżeli nie osiągnięcie tych 

parametrów było skutkiem wad wykonawczych przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do usunięcia na koszt  Wykonawcy wad wynikłych w okresie 

gwarancji i rękojmi nie usuniętych przez niego w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą 

obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia 

przez rzeczowo i miejscowo Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdorazowej zmianie swoich 

danych zawartych w umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.  

W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych, wszelka 

korespondencja wysłana na adres wskazany w komparycji Umowy będzie uważana za 

skutecznie doręczoną. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

jedne egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
 

   

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 

 


