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UMOWA nr ……………………………….. 
 
Zawarta w  dniu .................2020 r. w Kędzierzynie - Koźlu pomiędzy :  
1. ………………………………………………  
2. ……………………………………………….  
Siedziba Zarządu Powiatu – Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492096439  
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  
1)  …………………………………………………………………………,  
2)  …………………………………………………………………………. 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 
§ 1. 

Przedmiotem umowy jest realizacja modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, zgodnie z zatwierdzonym projektem szczegółowej osnowy 
wysokościowej 3 klasy dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, identyfikator materiału zasobu 
P.1603.2020.718 wraz z mapami i warunkami technicznymi. 
 

§  2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacją przetargową, 
projektową oraz etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, 
oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie dziennika robót.  
4. Dziennik robót powinien zawierać wpisy ze strony Wykonawcy odnośnie wszelkich czynności 

podejmowanych w celu wykonania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem daty, miejsca i osoby 
wykonującej.  

5. Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości 
robót oraz wpisywania uwag, zaleceń i uzgodnień.  

 
§  3 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac minimum na 7 dni przed 
terminem realizacji, przedkładając do kontroli bazy danych stanowiące wynik prac.  

2. Zamawiający, w terminie do 7 dni, dokona odbioru przedmiotu umowy, o ile został wykonany 
zgodnie z umową.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności wykonanego przedmiotu 
z opisem przedmiotu umowy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia wad i 
niezgodności.  

4. Umowę należy wykonać w terminie do dnia 31-08-2021r. 
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się 

datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy. 
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§  4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały czas trwania umowy w wysokości ……………. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………. ) brutto. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek 23 % Vat. 
3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi protokołem częściowego i końcowego odbioru 

prac. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wnoszone jest w 2 ratach: 

a. pierwsza w wysokości do …………… zł netto, 80.000,00 zł brutto, płatna na podstawie faktury 
wystawionej najpóźniej do dnia ………. grudnia 2020 r., po podpisaniu przez strony protokołu 
potwierdzającego bezusterkowe wykonanie stabilizacji co najmniej 70 % punktów osnowy 
wysokościowej. 

b. druga w wysokości …………….. zł netto, ………….. zł brutto, płatna na podstawie faktury końcowej 
wystawionej po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 
pracy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej dla:  
Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle,  
NIP 7492096439;  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
i nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych, formalnych bądź rachunkowych) faktury VAT.  

6. Należność  płatna będzie Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany  
w wystawionej fakturze VAT.  

7. Za termin zapłaty uważa się datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 
 

§  5 
Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony,  
w siedzibie Zamawiającego. 

 
§  6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne. Kary te będą 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 

umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki od wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 
4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 4 SIWZ czynności  
w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego  
w § 4. 

b. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy. 

 
§  7 

1. Uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  robót  objętych  niniejszą  umową 
wygasają po upływie .... lat od daty ich odbioru przez Zamawiającego. 
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2. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż okres rękojmi za wady wynosić będzie …. lat na wykonane 
prace, a Wykonawca w tym czasie zobowiązuje się do usuwania wszelkich wykrytych błędów  
i usterek do 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego na swój koszt. 

 
§  8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu 
do umowy pod rygorem nieważności. 

 
 
 

§  9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§  10 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy, 
Strony są zobowiązane do polubownego rozstrzygnięcia sporów.  

2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, do rozstrzygania ewentualnych sporów 
powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.  

 
§   11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

                Zamawiający:                                            Wykonawca:  
 


