
 

UMOWA URB/REG/  /  /2019 

 

Zawarta w dniu                 .2019 roku w Gnieźnie pomiędzy: 

URBIS  Sp. z  o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości     

23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, reprezentowaną przez: 

 Edmunda Młodzikowskiego - Prezesa Zarządu zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1579) 

 

 

             § 1  

Umowa jest następstwem wybory oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-URB-265/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 

30 000 00 euro. 

1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania robót 

budowlanych związanych z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A. zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy ,zasadami wiedzy technicznej jak i do 

usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności 

za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.  

2. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 

czynności związanych z przygotowaniem robót w szczególności do przekazania terenu prowadzenia 

prac i oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

 3.Oprócz zakresu robót określonych w § 1 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności 

niezbędne do wykonania zamówienia.  

4. Przez pojęcie „wszystkie prace i czynności niezbędne” rozumie się zakres robót wyszczególnionych 

w opisach do poszczególnych tabel katalogów przyjętych jako podstawa do kalkulacji ceny 



jednostkowej oraz w założeniach szczegółowych do każdego rozdziału katalogu KNR lub KNNR, z 

którego dana tabela pochodzi, a także w założeniach ogólnych każdego katalogu. 

5. Oferta Wykonawcy ( kosztorys ofertowy ) stanowi integralną część umowy. 

      § 2  

1.Termin wykonania przedmiotu umowy do 28.06.2019 r.  

2. Rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy 

………………………………..  

      § 3 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem 

umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe . 

 2. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie  

p. Renaty Smaglewskiej – tel. 61 424 58 45  

3. Osobami do kontaktów po stronie Zamawiającego są:  

1) Renata Smaglewska - tel. 61 424 58 45   e-mail: renata.smaglewska@urbis.gniezno.pl  

2) Katarzyna Kolenda - tel. 61 424 58 16     e-mail: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl  

Osobą / ami do kontaktów po stronie Wykonawcy jest /są  

1) …………………………………………….. tel. …............…,  

e-mail: ….............. ……………………………………….. 

2) …........................................ tel. …............…,  

e-mail: ….............. ……………………………………….. 

4. Zmiana osób do kontaktu określonych w ust 3 nie stanowi zmiany umowy.  

 § 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych, które co do jakości 

odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w ustawie „Prawo Budowlane”  i stosownych rozporządzeniach.  

2. . Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w 

szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót siłami 

własnymi, zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów atest na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatę 

techniczną. 
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 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, w ilości zgodnej z SST.  

5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tych badań.  

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś 

gdy wyniki badań wskażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

8. Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia dla prowadzenia robót w pasie drogowym u gestora 

drogi. 

 

§ 5  

. 1. Od dnia protokolarnego  przejęcia  terenu  prowadzenia prac,  aż  do  dnia końcowego  odbioru  

robót  budowlanych  Wykonawca  ponosi odpowiedzialność na zasadach  ogólnych  za  wszelkie  

szkody  wynikłe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym  do 

Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich. 

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

działalności gospodarczej na cały okres realizacji zadania.  

      § 6  

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości. 

netto:  

brutto:  

2.Zapłata za wykonany  przedmiot umowy będzie zrealizowana w terminie 30 dni od daty wystawienia 

faktury VAT, na konto nr ……………………………………………… wskazane przez Wykonawcę w 

fakturze pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia. 

3.Wykonawca  zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty 

wystawienia. 

4. Wykonawca oświadcza że jest czynnym płatnikiem podatku Vat a konto bankowe wskazane na 

fakturze jest kontem firmowym, dla którego prowadzony jest rachunek bankowy Vat. 

 

 

 



 

 

 § 7  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z kosztorysem 

inwestorskim ,obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt, narzędzia i odzież oraz dopełnienia wszelkich wymogów formalnych wynikających z prawa 

budowlanego i innych przepisów prawa, związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem robót 

budowlanych.  

3. Dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, protokołów prób oraz protokołu odbioru 

robót naprawczych od gestora drogi publicznej.  itp.  

4. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem  inwestycyjnym, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.  

5. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób  zatrudnionych.  

6. Wykonawca, zobowiązany jest podczas prowadzenia prac (robót budowlanych) do zapewnienia 

ciągłości ruchu na istniejących drogach publicznych. 

7. Utrzymywanie terenu prowadzenia prac:  

a) w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci,. 

b) zapewniając  oznakowanie i zabezpieczenie  terenu prowadzonych prac, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa  

8 Pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w 

szczególności za energię elektryczną, wodę, ,zajęcia chodników oraz jezdni itp. oraz pozostawienie 

całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.  

        § 8 

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące  przedmiot umowy. 

2.Termin gwarancji ustala się na okres  36 miesięcy od daty odbioru od Wykonawcy przedmiotu 

umowy. 

3.Okres rękojmi wynosi trzy lata. 

 

       § 9. 



1.Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest usuwać powstałe usterki w terminie 10 

dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku usterki lub wady, których usunięcie wymaga 

wykonania skomplikowanych prac, termin ich usunięcia może zostać przedłużony , nie dłuższy jednak 

niż o kolejne 14 dni kalendarzowych. O przedłużeniu terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego niezwłocznie ze wskazaniem przyczyny przedłużenia terminu.  

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany  do informowania Zamawiającego o 

zmianie adresu, ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania układowego, rozwiązaniu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

      

     § 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty zakończenie i odbioru 

przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór zadania w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników 

czynności odbiorczych. 

4. W czynnościach odbioru robót będą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

▪ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

▪ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania odbioru po 

raz drugi 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

§ 11 

 

1. Strony ustalają zapłatę kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 100,00 zł. brutto ( sto złotych 00/100) za każdy 

dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w § 2 niniejszej umowy wykonania robót, 

przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 30 dni, kara będzie liczona w 

podwójnej wysokości. 



2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 100,00  brutto ( sto złotych ), za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 

2. .W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają możliwość 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

       

§ 12  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane . 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez 

Sąd Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

       § 13 

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy -kosztorys ofertowy 

2. Klauzula informacyjna RODO. 


