
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

 

 

UMOWA    Nr  …. /2018 

 

zawarta w  dniu …………………………………  pomiędzy  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, 

32-740  Łapanów 32 

zwanym dalej Zamawiającym    reprezentowanym   przez 

              

…………………………………………………  - dyrektora CKZiU w Łapanowie 

przy kontrasygnacie …..…………………….… - głównego księgowego. 

 

 a                                                                                                                                           

 

Firmą 

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

 

zwanym dalej  Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 

1. Pana  ………………………………………………………….  -   Wykonawcę 

 

§ 1 

 

Zamawiający  zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty z materiałów 

Wykonawcy  pn. zadania „Remont odwodnienia budynku  B  w CKZIU                                    

w Łapanowie”  

 

Zakres robót do wykonania: 

Roboty budowlane w tym: 

1. Roboty rozbiórkowe i ręczne wykopy ziemne, min: 

a) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej; 

b) rozebranie krawężników betonowych; 

c) ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; 

d) transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki; 

e) przewóz ziemi taczkami; 

f) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych; 

g) wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione. 

2. Remont drenażu budynki oraz ponowne ułożenie kostki: 

a) studnie rewizyjne; 

b) studzienki kanalizacyjne; 

c) separacja warstw gruntu geowłókninami – żwiru i piasku; 

d) podłoża z materiałów sypkich; 

e) ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych; 

f) drenaż – podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki; 

g) zasypanie wykopów ziemią; 

h) kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich, rury z PCV, zasypanie; 

i) montaż pompy wodnej; 

j) ponowne ułożenie kostki. 

 

§ 2 



 

Wykonawca roboty wykonuje zgodnie z zatwierdzonym do realizacji kosztorysem 

ofertowym. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wykazem określonym  

w Koncepcji architektonicznej i sztuką budowlaną – z materiałów własnych, przestrzegając 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały muszą spełniać 

wymogi jakości określone polskimi normami budowlanymi (PNB) oraz posiadać atesty 

producenta. 

 

§ 4 

 

Ustala się następujące terminy realizacji zadania: 

-rozpoczęcie robót :  02.07.2018 r. 

-zakończenie robót:  28.09.2018 r. 

 

§ 5 

 

 

1. Wynagrodzenie umowne   ustala  się w oparciu o kosztorys ofertowy :    

Wartość kosztorysowa  netto zadania :  …………………………/ słownie: 

………………………….,   ( …. % VAT)- …………… zł . Razem do zapłaty                                

( brutto)- …………………………………….. 

 /słownie:  …………………………………………………………………………………). 

2. Warunkiem sporządzenia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany  

przez Dyrektora  i   Inspektora Nadzoru . 

3. Wynagrodzenie będzie realizowane w oparciu o fakturę w terminie do 14 dni 

 od daty wpływu faktury .  

4. Fakturę należy wystawić wg. następujących danych adresowych: 

Nabywca: 

Powiat Bocheński 

ul. Kazimierza Wielkiego 31 

32-700 Bochnia 

NIP 8681599283 

 

Odbiorca: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, 32-

740 Łapanów 32 

§ 6 

 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót zapewnić na terenie budowy  

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty porządek, rygorystycznie 

przestrzegać przepisów BHP. Po zakończeniu prac, Wykonawca uporządkuje teren budowy  

w terminie do odbioru końcowego wykonanych robót. 

 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującymi formami odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 



1) Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia prac 

określonych w § 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 5  

pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 

0,1% wynagrodzenia j.w. za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego komisyjnie na usunięcie wad, 

3) Zaistniałe wady w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonej przy odbiorze lub 

czasie gwarancji w wysokości 5% wynagrodzenia j.w., 

4) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) Zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

j.w. za każdy dzień zwłoki. 

2) Odstąpienie od umowy z przyczyn nieuzasadnionych w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 

145 i 146 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

4. Jeżeli faktyczna wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, wówczas 

strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy  od daty odbioru. 

 

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy wykonawcze do tej 

ustawy. 

§ 10 

 

Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji umowy o roboty budowlane będą 

rozwiązywane polubownie, w przypadku innym niż polubowny spory będą załatwiane przez 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 3 - ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla  każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………..    …………………………………… 
WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJACY 

 

 

 

……………………………….…… 
ZAMAWIAJACY 

 



 


