
                          

 

UMOWA  

Zawarta w dniu ……………2019r.  w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o.,  

ul. B. Prusa 66, Nr REGON 550733679, NIP 759-14-75-720 

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000153255 prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego               

o kapitale zakładowym 33.070.000,00 złotych  

reprezentowanym przez: 

Paweł Mieczkowski  Prezes Zarządu 

zwanym dalej Inwestorem, 

 

a 

………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………..  REGON ……………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania                    

o zamówienie publiczne na Wyposażenie hali rozładunku i hali sortowni w samoczynne 

urządzenia oddymiające prowadzonego w trybie zapytania o cenę, Strony oświadczają co 

następuje: 

 

§ 1 

Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej oraz  

wykonania   zgodnie z dostarczonym projektem i sztuką budowlaną wyposażenia hali rozładunku i hali 

sortowni  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie w samoczynne urządzenia 

oddymiające zgodnie z ofertą Wykonawcy z dn. ……………. stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy i będącą jej integralną częścią. 

   

§ 2 

 

1.  Wykonawca opracuje projekt wykonawczy niezbędny do rozpoczęcia prac budowlanych oraz pełną 

dokumentację powykonawczą  wraz z opinią rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej. 

2. Projekt obiektu, dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty niezbędne do przygotowania 

dokumentacji inwestycji  zostaną wydane w całości w dniu podpisania niniejszej umowy.  



3. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia prac budowlanych w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o takiej konieczności 

przez Wykonawcę. 

4. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie …… dni roboczych od 

uzyskania wymaganych prawem pozwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. 

5. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu 5  dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy          

i niezbędnych dokumentów. 

6.Zakończenie robót nastąpi w ciągu ……………………  od przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

7. Odbiór końcowy robót oraz dokumentacji powykonawczej nastąpi w formie protokołu w terminie 5 

dni od otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót 

Inwestor zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

8. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz 

z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał 

takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 7  dni od daty sporządzenia 

protokołu. 

9. Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę,  Inwestor jest uprawniony 

do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w związku                               

z prowadzonymi przez niego pracami, do dnia oddania przedmiotu umowy na podstawie pisemnego 

protokołu odbioru. 

 

§ 3 

W celu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Inwestor zobowiązuje się udostępnić 

Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę a także  zapewnić nadzór inwestorski. 

 

§ 4 

1. Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  oraz przy użyciu maszyn              

i narzędzi Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Inwestora  na zawarcie                           

z podwykonawcą umowy o roboty budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi każdorazowo projektu umowy                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej 

zmiany.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi każdorazowo poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.  



5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi 

na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt 

jej zmian. 

6. Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez Wykonawcę umowy                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że Inwestor akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Inwestorowi poświadczonej za zgodność                   

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub 

jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umowy o wartości mniejszej 

niż  1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy i jednocześnie nie 

większej niż 50.000,00 zł brutto.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do:  

1) uzyskania zgody Inwestora na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane,  

2) przedkładania Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                             

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,  

3) przedkładania Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, 

 4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,   

 5) powiadomienia Inwestor o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane 

przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych 

od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,  

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu 

postanowienia informujące podwykonawcę, że:  

1) jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na 

piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Inwestor akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej 

zmian,  

2) jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od przedłożenia Inwestorowi przez Wykonawcę umowy                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że Inwestor akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 4 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień,             

o których mowa w ust.  8 i 9 niniejszego paragrafu stosowanych odpowiednio.  



11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 8 i 9 zostaną 

wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego 

podwykonawcę.  

12. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony 

wprowadzą do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny 

wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez 

podwykonawców. 

  

 

  

§ 5 

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą 

termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich 

ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy. 

 

 

 

§ 6 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, 

ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi o nich na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Inwestora pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

§ 7 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………..zł 

netto (słownie:  …………………………………………………….), 23% podatek VAT w kwocie 

………………zł,         = brutto ………………..(słownie:…………………………………………….). 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu przez Inwestora odbioru 

przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną 

przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 9 umowy. 

4. Zapłata realizowana będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze                         

w terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury przez Inwestora. 

5.     Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Inwestora. 

 

§ 8  

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Inwestora z wyjątkiem konieczności wykonania prac związanych  

z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. 



    2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia  Inwestorowi  podpisanej przez Wykonawcę                           

i podwykonawcę umowy cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy za prace wykonane przez 

podwykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie prac związanych                             

z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. W przypadku nie złożenia  umowy we 

wskazanym  terminie Inwestorowi przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną.            

§ 9  

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy licząc od daty 

dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 9 

niniejszej umowy. 

2. Z tytułu rękojmi Inwestorowi przysługują uprawnienia opisane w przepisach Kodeksu Cywilnego z 

zastrzeżeniem, że Inwestor może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu 7 dni od jej 

wykrycia. 

3. W przypadku stwierdzenia wady i zamiaru skorzystania przez Inwestora z rękojmi  Strony 

uzgodnią  sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do 

sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 7 dni roboczych od jej zgłoszenia Wykonawcy 

  

§ 10 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Inwestorowi 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust.1 niniejszej umowy 

za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole 

odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej            

w § 7 ust.1   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,  

4. W razie nie przełożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -                     

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,  

5. W razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany. 

6. W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

7.  W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy  w terminie 14 dni od   

powzięcia wiadomości okolicznościach wymienionych w ust. 8 niniejszego paragrafu. W takim 



przypadku Wykonawca zapłaci Inwestorowi  karę umowną  w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy, a Inwestor będzie wolny od 

ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

8. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się: 

a) nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn lub 

nierealizowanie przedmiotu zamówienia mimo dodatkowego wezwania złożonego na piśmie, 

b) opóźnienie w przekazaniu Inwestorowi przedmiotu niniejszej umowy przekraczające 14 dni 

kalendarzowych licząc od  terminu realizacji przedmiotu umowy, o  którym  mowa w § 2 ust. 8 

niniejszej umowy, 

c) stwierdzenie przez Inwestora, że stan techniczny przedmiotu zamówienia nie spełnia wymagań 

określonych w projekcie budowlanym i dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy. 

9. Inwestorowi przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, według swego 

wyboru w następujących przypadkach i terminach: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia — odstąpienie  w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia               

powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia                  

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

10. Odstąpienie  wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

11. Inwestorowi przysługuje prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust 1,2 oraz 3 

niniejszej umowy  z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

12.  Inwestor ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie poniesionych strat. 

 

§ 11 

1. Osobą do kontaktu po stronie Inwestora będzie: …………………………………………………. 

2. Osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy będzie: ………………………………………………. 

2. Kierownikiem budowy będzie:  ………………………………………………………………………………..  

3. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora będzie:  …………………………………………………….. 

 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

i Prawa budowlanego. 

 

§ 14 

  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla 

Inwestora. 

 

§ 15 

Klauzula informacyjna 

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku       z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                                

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą 

reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować                

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa 

zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                   

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter  dobrowolny. 

6. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych  

w art. 17 RODO, 

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek             

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 



7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

umowy powierzenia przetwarzania danych. 

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 

profilowania.    

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Projekt budowlany, dokumentacja techniczna 

3. Harmonogram robót 

 

 

Inwestor:                Wykonawca: 

 

 

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


