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UMOWA NR ………………….. 
 

Zawarta w dniu ……………..………..2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi 
Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 

Dyrektora Muzeum - Elżbietę Wiśnicką 
Główną księgową – Patrycję Zborowską 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

§ 1. 
 
1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik zapytania ofertowego na „Wykonanie izolacji 

pionowej ścian fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36 a 
w Trzciance, wpisanego do rejestru zabytków”. 

 
2. Integralnymi częściami umowy są:  

1)  Treść zapytania ofertowego  na „ Wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, 
wpisanego do rejestru zabytków” wraz z załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 1. 

  2) oferta wykonawcy, stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy. 
 
 

§ 2. 
 
1.  Przedmiotem umowy jest Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w 

budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, wpisanego do rejestru 
zabytków. 

2.  Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 do umowy. 
 

§ 3. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w § 2. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym i ofertą, zasadami współczesnej wiedzy, normatywami i obowiązującymi 
przepisami. 
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§ 4. 

 
1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie nie później niż 5 dni od daty 
podpisania umowy, a zakończy do 30 listopada  2017 roku. Zamawiający, nie później niż 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy plac budowy. 
 
 
 
2. Przed upływem terminu umownego Wykonawca zgłosi – pismem – gotowość obiektu do 

odbioru końcowego. Warunkiem zgłoszenia jest zakończenie całości prac związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i prób - 
niezbędnych do dokonania odbioru obiektu – z wynikiem pozytywnym. 

 
 

§ 5. 
 
  Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 
1) wykonania wszystkich badań i prób niezbędnych do dokonania odbioru obiektu, 
2) opracowania dokumentacji powykonawczej, 
3) dokonania zabezpieczeń budowlanych, 
4) odtworzenia nawierzchni, 
5) zajęcia pasa drogowego. 

 
§ 6. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe. 
 
2.Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi  ……….. zł brutto /słownie złotych:  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. 
 

§ 7. 
 

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po zakończeniu wszystkich 
robót i odbiorze obiektu. 

 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktury końcowej w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
 
3.Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
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§ 8. 
 
1.Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu – 

pismem – gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia 
robót, wyznacza termin odbioru w ciągu 3 dni. 

 
2.Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  

w toku odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek. 
 

§ 9. 
 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

………………, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót. 
 
2.Gwarancyjne przeglądy przedmiotu umowy zwoływał będzie Zamawiający w odstępach 

rocznych od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego oraz w miarę potrzeb. 
 
3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 

5 dni, licząc od daty pisemnego /listem lub faxem lub e-mailem/ powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

 
§ 10. 

1.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru.  Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego w zakresie wynikającym z jego obowiązków określonych w ust. 2. 

 

2.Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 
1) Pełny zakres czynności określonych dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w 

odpowiednich przepisach ustawy Prawo budowlane. 
2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
3) Sprawdzenie faktury Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

robót i potwierdzenie kwot do wypłaty. 
4) Stwierdzenie gotowości zadania do odbioru końcowego. 
5) Udział w czynnościach odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, przekazanie 

Inwestorowi protokołów odbioru, 
6) Dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar 

umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 
7) Inspektor Nadzoru czuwa nad prawidłowym przebiegiem robót, dba o 

najkorzystniejsze rozwiązania techniczno – ekonomiczne podczas realizacji robót 
oraz przestrzega wszystkich ustaleń zawartych w umowie z Wykonawcą. 

 
3.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: 
……………………………………………………………………………………………………. 
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§ 11. 
 
1.Wykonawca ustanawia Kierownika Robót z uprawnieniami do prowadzenia robót 

budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w osobie: 
…………………………………….. 

 
§ 12. 

 
1.Obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w 
wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto. 

 
 
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 
przyczyn, o których mowa w ust. 4. 
 
4.Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego, 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1. gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją 

projektową, 
2. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, 

3. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
4. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy 

 
 
5.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie 
nieterminowej zapłaty faktur przez Zamawiającego. 
 

§ 13. 
 
1.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na 
koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
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 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

 W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości robót wykonanych według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę, 

 Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone. 

 
2.Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

 dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie 21 dni, 

 przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 14. 
 
1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

dopuszcza się możliwości wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 
2.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z 

tytułu prowadzonych zgodnie z niniejszą umową robót. 
 

§ 15. 
 
Wykaz załączników do umowy: 
 

- Załącznik Nr  1 zapytanie ofertowe na „Wykonanie izolacji pionowej ścian 
fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, 
wpisanego do rejestru zabytków”. 

           - Załącznik Nr 2 oferta Wykonawcy. 
§ 16. 

 
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 
   

                        ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 

   


