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Załącznik nr 2 

 

 

 

„WZÓR   U M O W Y”  

 

 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w dniu 

……………………..2010r w Ciechocinku pomiędzy Ciechocińskim Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku reprezentowanym przez: 

 

1.Prezesa Zarządu –Andrzej Wojdyło 

2.Członka Zarządu – Elżbieta Madoń,  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.    

                                                                         a 

……………………………………………………………….. 

 reprezentowanym przez: 

1………………………………………………………………. 

, zwanym w dalszych postanowieniach umowy „Wykonawcą. 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę budynku 

mieszkalnego 36-cio lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149b  w Ciechocinku z 15-toma 

lokalami na wynajem i 21 lokalami komunalnymi, którego zakres rzeczowy obejmuje: 

a) wykonanie robót przygotowawczych polegających na niezbędnej wycince krzewów,  

b) ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy, wykonanie przyłączy wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb budowy, wywóz ziemi (wykopy),  

c) wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych – budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 36-cio lokalowego z 15-ma lokalami na wynajem i 21 –ma 

lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b  na podstawie opracowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

d) wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,  

e) wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie z opracowanym 

projektem w zakresie ukształtowania terenu, dróg, placów, chodników, parkingów, 

małej architektury, nasadzeń (ziemia urodzajna, trawa, krzewy, drzewa),  

f) wykonanie oświetlenia terenu,  

g) wykonanie i zamontowanie na budynkach  tablic z adresem budynku (wg wzoru jak na 

wcześniejszych budynkach CTBS) oraz 2 szt. uchwytów do mocowania flag przy 

wejściach do klatek schodowych,  

h) wykonanie obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (3 

egz),  
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i) wykonanie wszystkich prób i odbiorów, z których protokoły są wymagane na odbiorze 

końcowym obiektów oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów,  

j) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,  

k) opracowanie dokumentacji powykonawczej,  

l) wykonania kamerowania murowanych przewodów wentylacyjnych i przedstawienia go 

w zapisie elektronicznym na płycie CD,  

§ 2 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością przy ul. Nieszawskiej 149b  w 

Ciechocinku. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym 

w 

 niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

a) projektem budowlanym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

b) warunkami pozwoleń na budowę, których opis stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 

umowy, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 

budowlanego, 

d) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, 

e) kosztorysem ofertowym oraz specyfiką wykonania i odbioru robót, 

f) zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w kraju przepisami i normami 

branżowymi.  

 

§ 4 

1. Do wykonania robót budowlanych Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i 

urządzeń. 

2. Przy realizacji zamówionego dzieła wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby 

dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego. 

 

§ 5 

Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych w dniu podpisania umowy, natomiast 

zakończenie robót do dnia 30.06.2015r. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu 

podpisania umowy. 

2. Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy wskaże jego 

granice oraz stan znajdujących się na nim obiektów i urządzeń. 

3. Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 
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                                                                 § 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie placu 

budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie 

budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie 

przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych 

stosowanych, w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego. 

4. Wykonawca zrealizuje zasilanie placu budowy w energię elektryczną i zawrze 

umowę sprzedaży energii we własnym zakresie i na swój koszt.  

5. Wykonawca zapewnienie na swój koszt ciepła dla potrzeb technologicznych –

suszenia budynków w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby), 

6. Wykonawca uzyska zgodę i poniesie koszty za zamknięcie ulic i zajęcie pasa 

drogowego wg potrzeby,  

 

                                                                   § 8 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………….  uprawnienia 

budowlane ……………………………… 

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

 

                                                                   § 9 

 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 

- …………………………........................................................…..       – roboty budowlane   

- ………………………….......................................................…..        – roboty sanitarne   

- …………………………….........................................................        – roboty elektryczne  

2.  Inspektorzy nadzoru reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w 

imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umów z nimi 

zawartych. 

 

                                                                   § 10 

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji robót budowlanych strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 

i ustalonych zwyczajów. 

 

§ 11 

1. Za wykonane roboty budowlane Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 

wynagrodzenie, którego wysokość została ustalona w wyniku przeprowadzonego 

przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu ………………. r. w siedzibie 
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Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku w 

Ciechocinku. Wynagrodzenie to wyraża się kwotą:  

-  netto - …………………………… zł. 

-  podatek VAT - ……………. zł. 

-  brutto - …………………………. zł. 

-  słownie: …………………… złotych 

         w tym: 

- część budynku komunalna : 

netto - ……………………… zł. 

podatek VAT – ……….. zł. 

brutto – ……………………. zł. 

- część budynku na wynajem : 

netto - ……………………  zł. 

podatek VAT – ……… zł. 

brutto – …………………. zł. 

 

2 W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zakresu robót, 

wartość niewykonanych robót zostanie rozliczona na podstawie inwentaryzacji i 

kosztorysu ofertowego złożonego do przetargu i pomniejszy to wartość umowy.  

 

§ 12 

1. Wykonawca otrzyma należność za wykonane za roboty na podstawie 2-ch faktur 

przejściowych i faktury końcowej wystawionej po  zakończeniu i odbiorze robót.  

2. Każda zapłata następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Spóźnienie w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

 

§ 13 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za spóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % 

należnego za ten przedmiot wynagrodzenia za każdy dzień spóźnienia, 

b) za spóźnienie w usunięciu wad umówionego przedmiotu stwierdzone przy odbiorze 

w wysokości 0,2 % za każdy dzień spóźnienia, 

c) za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego 10% wynagrodzenia wyszczególnionego w Par.11.. 

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie i nie przystąpi do usunięcia 

ich po kolejnym wezwaniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą 

umowę. 

 

a) Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za nieterminowe przekazanie placu 

budowy w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki. 
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§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

zaoferowanej ceny brutto w postaci gwarancji ubezpieczeniowej obowiązującej w 

pełnej wysokości tj ……………….. zł do dnia …………………….r. i w wysokości 30% 

zabezpieczenia, tj. ……………….. zł do dnia ……………………. tj. 14 dni po upływie gwarancji. 

2. W przypadku gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie 

gwarancji i rękojmi w terminie określonym w Par. 15 Zamawiający upoważniony jest 

do dysponowania kwotą zabezpieczenia wyn. w ust. 1 z przeznaczeniem na ich 

usunięcie. 

3. W przypadku gdy wykonawca nie przedłoży w terminie do ……………….. r. gwarancji 

ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie kwoty …………………………. zł na okres od 

dnia ………………r. do dnia ………………..r. wówczas zamawiający dokona potrącenia tej 

kwoty z faktury końcowej. 

 

§ 15 

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy, liczonych od daty odbioru 

końcowego, na urządzenia wg. gwarancji producenta. 

 

 § 16 

1. Wykonawca  niniejszego zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca jest 

również obowiązany dostarczyć zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian oraz poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

    1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

  2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  
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4.  Wykonawca  jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, i jej zmian; 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo 

zgłasza pisemny sprzeciw do  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane: 

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

a) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5 uważa 

się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

b) W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

8.    Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

9.    Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 

1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  roboty budowlanej. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
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mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

18. Ustala się następującą wysokość kar umownych: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5% wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w niniejszej umowie; 

b) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany  – 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w niniejszej umowie; 

c) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany– 5% wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w niniejszej umowie; 

d) w przypadku  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w niniejszej umowie; 

19.  Przepisy ust.1 - 18 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

20. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego. 

21. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

22. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą ust.1-21 

niniejszego stosuje się odpowiednio. 
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23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części prac. 

 24.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania 

Wykonawcy. 

 

                                                                       § 17 

Odbioru przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i zapisu w 

dzienniku budowy. 

 

                                                                        § 18 

1. Ewentualne wady i drobne usterki dzieła budowlanego wykryte przy odbiorze lub w 

toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni. 

2. Ujawnienie wady lub drobnej usterki  przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu 

umowy wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru. 

3. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad robót budowlanych ( podczas 

eksploatacji ) w terminie gwarancji obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy 

stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni. 

4. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożona reklamację w 

ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie 

za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

5. Taki sam termin obowiązywać będzie  Wykonawcę w usunięciu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

 

                                                                       

§ 19 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie 

uzyskania finansowania (kredytu) z banku  (art. 492 Kc i art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) 

 

§ 20 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 prawa zamówień 

publicznych. 

 

§ 21 

W sprawach nie uregulowanych mocą niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy 

Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 22 



str. 9 
 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu umowy rozstrzygać będzie rzeczowo 

właściwy sąd. 

   

§ 23 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

............................                                                                                   ................................. 
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