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Załącznik nr 5 do specyfikacji 
W Z Ó R     U M O W Y 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

U   M  O  W  A     
 

zawarta w dniu  ........................................ w Gdańsku pomiędzy : 

Politechniką Gdańską   z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

• Dziekana Wydziału Mechanicznego – prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka, prof. zw. PG 

a   

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

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

reprezentowanym przez : 

• ......................................................................................................................................... 

• ......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą  

Regon ............................................................. NIP ................................................................ 

KRS/CEIDG :   ...................................................................................................................... 

(rodzaj wpisu, data, nr, organ dokonujący wpisu) 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp, Strony zawierają niniejszym 
Umowę nadając jej następującą treść: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane 
związane z wykonaniem:   

„adaptacji terenu pod posadowienie kontenerów magazynowych 40 ft. na parkingu przy ul. 

Traugutta na działce nr 229”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie               
z zakresem i warunkami określonymi w opracowaniach  projektowych, Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i 
ustaleniami z Zamawiającym. 

§ 2 Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy i bez 
zbędnej zwłoki. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 24.01.2014 r .  
3. Zmiana terminu zakończenia robót objętych umową możliwa jest w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w SIWZ i wymaga wprowadzenia do umowy aneksem. 
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§ 3 Wynagrodzenie 

1. Wartość wynagrodzenia umownego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze 
złożoną w przetargu ofertą Wykonawcy ustala się w wysokości brutto z podatkiem VAT: 
............................................,  
słownie /brutto/.............................................................................................................. . 

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyższego paragrafu jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym. 

3.   Wykonawca za ustalone wynagrodzenie zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy 
określony w § 1 niniejszej umowy, osiągając założone parametry użytkowe i estetyczne. 
Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, 
warunków i utrudnień realizacji określonych w SIWZ oraz własnej oceny, w tym również m. in. 
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. 

4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i 
konieczność zapobieżenia lub usunięcia awarii.  

§ 4 Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże teren w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
zadania. 

2. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza budowy, jak 
również zasileń tymczasowych i urządzeń pomiarowych leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający 
obciąży Wykonawcę za pobór zużytych mediów dla celów budowy według wskazań licznika                      
i według cen stosowanych dla Politechniki Gdańskiej.  

3. Teren parkingu  w czasie trwania robót będzie użytkowany.   
4. Wykonawca dostarcza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
5. Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do 

doprowadzenia do stanu nie gorszego niż przed przejęciem placu budowy i do usunięcia 
spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich.  

6. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.                 
7. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 

zobowiązany jest do ciągłego utrzymania porządku na placu budowy.  

 

§ 5  Rozliczanie robót i finansowanie 

1. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonane roboty wystawi fakturę końcową. 
2. Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego  

prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz 
oświadczeń, o których mowa ust. 4 pkt.2) niniejszego paragrafu. Za termin zapłaty przyjmuje się 
dzień dokonania przez Zamawiającego przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

3. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności całej lub części należności bez konieczności 
zapłaty odsetek z tego tytułu, jeżeli: 

powstał spór w kwestii jakości wykonanych prac lub w innej sprawie mającej wpływ na 
wynagrodzenie. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony bez 
zastrzeżeń, przez komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych 
niniejszą umową.  
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5. W przypadku podpisania aneksu do umowy w związku z robotami zaniechanymi ich wartość 
zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 

 

§ 6 Odbiory i dokumentacja odbiorowa 

1. Po realizacji robót zostanie dokonany odbiór końcowy. 
2. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym listę ewentualnie stwierdzonych wad lub usterek oraz ustalony 
przez Zamawiającego termin na ich usunięcie. 

3. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości prac 
objętych niniejszą umową. Zakończenie czynności odbiorowych może nastąpić w dniu ich 
rozpoczęcia, nie później jednak niż w terminie 3 dni. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia. 
5. Datę podpisania przez strony protokołu końcowego bez zastrzeżeń uznaje się za datę 

zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu 
końcowego robót uzależnione jest od zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu 
niniejszej umowy.  

          § 7 Funkcje na budowie 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. 
2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy. Osoba ta posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, 

doświadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie. 

3. Wykonawca wraz z przekazaniem placu budowy dostarczy Zamawiającemu oświadczenia 
kierownika budowy. 

 

§ 8 Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
ust. 4 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez żadnego odszkodowania dla 
Wykonawcy z tego tytułu,  w następujących  przypadkach: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy - w zależności od 

formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy, 
2) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem lub wykonuje roboty wadliwie               

i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, nie 
zrealizuje działań, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć, aby zapewnić niewadliwe 
wykonanie robót.  

3) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody 
Zamawiającego i ich nie podjął pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do 
podjęcia robót i wyznaczenia dodatkowego 3 dniowego terminu.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od 
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej 
odstąpienie od umowy. 
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4. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od umowy                  
z przyczyn określonych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy.  

5. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i żądania od Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od 
umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszej 
umowy oraz w art. 145 ustawy Pzp.  

6. W przypadku, jeśli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych 
tytułów, niż zastrzeżone, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, strony 
dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bez uprzedniego wezwania z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy. 

§ 9 Inne zobowiązania i postanowienia stron 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących robót, 
obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz w ramach odpowiedzialności cywilnej za 
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym również 
pojazdów mechanicznych, na cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia znajdującego się na placu budowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty                

i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami              
z Zamawiającym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy, że              
w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną do pełnej wysokości między innymi za straty                 
i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami lub ustaleniami               
z Zamawiającym. 

7. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana pod niżej wskazany adres: 
Zamawiającego:  

Politechnika Gdańska  

Wydział Mechaniczny 
ul. G. Narutowicza 11/12,  
80-233 Gdańsk, 

Wykonawcy: 
......................................... 
......................................... 
......................................... 

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
doręczeń. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres 
wskazany w ust. 7 niniejszego paragrafu uznaje się za skutecznie doręczoną. 

§ 10 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zgody obu stron oraz wymagają  formy 
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 



Oznaczenie sprawy: ZP / 517 /004/R/13 

2. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

3. SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oferta Wykonawcy, 
kosztorys ofertowy stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku  
Kodeks Cywilny (dz. U. z 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku poz. 243 nr 1623 z późn. zm.), ustawy Pzp                       
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Do rozstrzygania ewentualnych sporów ustala się właściwy rzeczowo sąd powszechny w 
Gdańsku. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron. 
 
 Zamawiający        Wykonawca 

 

 
 

……………………………     …………………………… 
Podpis, data        Podpis, data 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 SIWZ 
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy z dnia ……… wraz z załączonym kosztorysem ofertowym. 
Załącznik nr 4 Protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 


