
Umowa w sprawie zamówienia publicznego
Roboty budowlane

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  DG-2501/ 12117/    /07

Po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  DG-
2501/8809/373/07 została zawarta w dniu ..............umowa w sprawie zamówienia publicznego 
na  wykonanie  robót  budowlanych pomiędzy  Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – 
Państwowym  Instytutem  Badawczym w  Puławach,  Al.  Partyzantów  57,  24-100  Puławy 
działającym w oparciu o wpis  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Gospodarczy  w  Lublinie  pod  numerem  0000118357,  posiadającym  NIP  716-00-10-761, 
REGON 000080252,

reprezentowanym  przez :

 …………………………………………..
zwany dalej Zamawiającym,
a .........................................................................................................................................................
(wskazanie wykonawcy wraz z adresem, NIP, REGON, RHB, KRS) 
reprezentowanym przez:

1)....................................................................................................................................................,
2).....................................................................................................................................................

(wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na działce  PIWet-PIB nr 
831/1  zlokalizowanej  w  Puławach  przy  ul.  Partyzantów  57    robót  budowlanych 
polegających na wykonaniu :

 -  budynku magazynowego gazów technicznych 
 -  instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza w budynku głównym – segment C 

wraz z  siecią  przesyłową 
 -  instalacji gazów technicznych w magazynku gazów technicznych wraz z siecią / instalacją 

przesyłową do budynku C
 - instalacji elektrycznych związanych z magazynem i instalacją gazów technicznych 
            na podstawie dokumentacji  projektowej wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy opis roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot umowy, zawiera załącznik nr 

1.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy : ……………
4. Nadzór inwestorski sprawować będzie osoba upoważniona ze strony PIWet-PIB.
5. W przypadku rozbieżności między projektem budowlano – wykonawczym a przedmiarem 

robót,  wykonawca ma wykonać roboty budowlane zgodnie  z  dokumentacją projektową 
budowlano – wykonawczą nawet jeśli nie będzie ona  ujęta w przedmiarze robót.



Prawa i obowiązki stron

§ 2

1. Zamawiający oświadcza, że:
1) nieruchomość, na której zostaną wykonane roboty budowlane, tj. działka  PIWet-PIB nr 

831/1 zlokalizowana w Puławach przy ul. Partyzantów 57 stanowi jego własność,
       2) teren prowadzenia robót budowlanych i dokumentacja techniczna  zostaną przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. 

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:
1) odebranie terenu budowy, właściwe zabezpieczenie, a także przygotowanie do potrzeb 

robót budowlanych,
2) zabezpieczenia dostaw mediów dla  potrzeb  robót  budowlanych z  punktów  poboru 

wskazanych przez Zamawiającego w protokole  przejęcia placu budowy,
3) zabezpieczenie dostaw odpowiednich materiałów budowlanych,
4) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy,
5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie na dzień 

odbioru robót,
6) dopełnienia  wszelkich  obowiązków  kierownika  budowy  związanych  z  procesem 

budowlanym, na podstawie przepisów Prawa budowlanego.
2.  Po  zakończonych  robotach  wykonawca  opracuje  i  przekaże  Zamawiającemu 3  egz. 

dokumentacji powykonawczej oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Termin realizacji

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na nie później niż 10 dnia od 
zawarcia umowy,  a  termin ich  zakończenia wraz  z  upływem 11  tygodni  od  dnia 
zawarcia umowy. 

2. Na  5  dni  przed  upływem  terminu  zakończenia  robót  Wykonawca  zawiadomi 
Zamawiającego o terminie gotowości przekazania – odbioru robót.

Podwykonawcy

§ 5

1. Wykonawca może zrealizować roboty budowlane korzystając z pomocy podwykonawców, 
po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy z  podwykonawcą nie  wskazanym w ofercie wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. 

3. Umowa  z  podwykonawcą  musi  zawierać  co  najmniej  zakres  robót  powierzonych 
podwykonawcy oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty. 

4. Zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą musi być każdorazowo 
poprzedzone zgodą Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie uznane jako 
naruszenie niniejszej umowy stanowiące przesłankę do nałożenia kary, o której mowa w § 8 
ust. 2.

5. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót przewidzianą dla podwykonawcy 
bez uzyskania uprzedniej zgody zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
pełną odpowiedzialność za roboty powierzone  podwykonawcom.



Wynagrodzenie

§ 6

1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z § 1 ust. 1 oraz opisem zawartym w załączniku do 
niniejszej  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w 
wysokości .....................................................................................................................................
Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury z załączonym końcowym protokołem 
odbioru   robót  podpisanym  przez  przedstawiciela  Zamawiającego, wystawionej  przez 
Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek 
bankowy : 

     ………………………………………………………………………………
3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Roboty dodatkowe

§ 7

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  wystąpienia  robót  dodatkowych,  których 
konieczność  wystąpi  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  których  zakres  nie 
przekracza 20% uprzedniego zamówienia. 

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i  zamienne, o których mowa w ust.  1  będzie 
liczone na podstawie cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku wystąpienia robót nie 
ujętych  w  kosztorysie  ofertowym  na  podstawie  nośników  cenowych ujętych  w 
kosztorysie ofertowym oraz cen materiałów według średnich cen SEKOCENBUDu.

Kary umowne

§ 8

1. W wypadku nieterminowego wykonania świadczeń wynikających z niniejszej umowy, strona 
będąca w zwłoce zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w 
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikającego z  innych 
przyczyn  Zamawiający  może  obciążyć  Wykonawcę  karą  umowną  w  wysokości  do 
równowartości 10% wartości wynagrodzenia. W przypadku szkody przekraczającej wartość 
kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Gwarancja

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.
2. Termin gwarancji wynosi ……… miesięcy licząc od daty odbioru.



Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ....................
(słownie:.......................................................................................................................................)
w formie ..............................................................., czego dowód stanowi załącznik do umowy.

2. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia odbioru końcowego robót.

3. 30%  zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz 
terminu  na  protokólarne  stwierdzenie  usunięcia  wad  po  upływie  okresu  rękojmi.  Na 
podstawie  protokołu  z  przeglądu  pogwarancyjnego  wykonawcy  zostanie  zwrócone 
zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3, jednak nie później niż  w 15 dniu  po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

Zmiana/odstąpienie od umowy

§ 11

1. Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 
rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 144 Prawa 
zamówień publicznych.

3. Odstąpienie  od  niniejszej  umowy  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  wskutek 
okoliczności, o których mowa w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień 
publicznych, w szczególności Działu IV (art. 139–151) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 


