
UMOWA NR – wzór umowy 
zawarta w dniu   

pomi dzy: 
Czeladzkim Towarzystwem Budownictwa Spo ecznego ,Spó  z ograniczon  odpowiedzialno ci  z 
siedzib  w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2, 41-250 Czelad , o kapitale zak adowym 3 091 200,00 z , której 
nadany zosta  numer NIP 6252382671 oraz numer REGON 241039136 i którego jednoosobowy zarz d stanowi 
Pawe  Wojtusiak 
reprezentowanym przez Prezesa Zarz du – mgr Pawe  Wojtusiak 
zwanym dalej „Zamawiaj cym” 
 
A 
 
…………………………….. 
zwanym dalej Wykonawc  zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci: 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  prace budowlane polegaj ce na wykonaniu remontu mieszkania przy 
ulicy Warszawskiej 10  lokal nr 10 zgodnie z ofert  Wykonawcy stanowi cym za cznik nr 1  do niniejszej 
umowy.  

2. Wymagania zwi zane z przedmiotem umowy precyzuj : 
 Przedmiar robót 
 Dokumentacja projektowa 

§ 2 
1.Termin rozpocz cia robót stanowi cych przedmiot umowy ustala si  od   ………..a termin zako czenia do    …  
    …………….. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowi zuje si  zrealizowa  przedmiot niniejszej umowy z nale yt  staranno ci , zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej,  postanowieniami umownymi i obowi zuj cymi przepisami, w szczególno ci 
przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpo arowymi i o ochronie rodowiska 

2.  Wykonawca o wiadcza, e zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, posiadaj cych wymagane prawem 
uprawnienia. 

3. Strony zgodnie ustalaj , i  Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania umowy podmiotowi trzeciemu 
(podwykonawcy) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj cego.  

4. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za wszelkie zaistnia e szkody, zarówno w stosunku do 
Zamawiaj cego jak równie  osób trzecich.  

5. Wykonawca o wiadcza, e posiada na okres obowi zywania umowy aktualne ubezpieczenie od zdarze  
losowych i od odpowiedzialno ci cywilnej w nast puj cym zakresie: 
a) zniszczenia, uszkodzenia w asno ci osób trzecich   
b) odpowiedzialno ci cywilnej w odniesieniu do: 

 pracowników upowa nionych do przebywania na placu budowy 
 osób trzecich 

c) zaistnia ych w zwi zku z realizacj  przedmiotu zamówienia: zniszczenia, uszkodzenia efektów robót 
obj tych umow , materia ów, sprz tu oraz innego mienia  

§ 4 
Wykonawca przyjmuje na siebie nast puj ce obowi zki: 

1) Po przej ciu od Zamawiaj cego miejsca realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ponosi, a  do chwili 
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, pe  odpowiedzialno  za przekazane miejsce 
wykonania robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrz dzone w trakcie trwania prac i naprawia je na 

asny koszt. 
2) Wykonawca zapewni ad i porz dek na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uporz dkuje terenu 

budowy po wykonaniu prac. 
3) Zapewnienie warunków bezpiecze stwa przez ca y czas trwania robót jak równie  zapewnienie 

infrastruktury sanitarno-socjalnej ( m. innymi toalety przeno nej typu TOI TOI) dla osób którymi pos uguje 
si  Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca u yje materia ów i urz dze  w asnych. 
5) Przedmiot umowy b dzie wykonany wy cznie z materia ów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie i w innych dziedzinach dzia alno ci gospodarczej, zgodnych z dokumentacj  przedmiotu 
umowy. 

6) Wykonawca na ka de danie Zamawiaj cego przedstawi dokumenty potwierdzaj ce dopuszczenie 
ytych materia ów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególno ci: 

 certyfikaty zgodno ci z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi albo 
 certyfikaty na znak bezpiecze stwa albo 
 deklaracje zgodno ci. 

7) Wykonawca zobowi zuje si  zg asza  Zamawiaj cemu wszelkie roboty zanikaj ce i zakrywane oraz 
odbiory cz ciowe, zgodne z ustalon  kolejno ci  wykonywania robót. 



8) Wykonawca zobowi zuje si  zg asza  niezw ocznie w formie pisemnej konieczno  wykonania 
ewentualnych robót dodatkowych, których nie przewidziano w dokumentacji przedmiotu umowy, a których 
wykonanie jest niezb dne dla dalszego kontynuowania zaplanowanych robót. 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustali y wynagrodzenie rycza towe : 

………………. 
2. Powy sze wynagrodzenie obejmuje ca okszta t nak adów poniesionych przez Wykonawc  w zwi zku                    

z wykonaniem umowy, w tym m.in. materia y, robocizn  i sprz t oraz wykonanie opinii kominiarskiej wst pnej 
i ko cowej przez kominiarza obs uguj cego budynek mieszkalny przy ulicy Warszawskiej 10 

3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w wysoko ci stanowi cej równowarto   10% 
wynagrodzenia umownego brutto okre lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy  tj. w wysoko ci …………………. 
(s ownie: …………………………………) w formie potr cenia z nale no ci za wykonane roboty budowlane b ce 
przedmiotem  niniejszej umowy, na co niniejszym Wykonawca wyra a zgod  

4.Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie po 24 miesi cach od dnia podpisania bezusterkowego ko cowego 
odbioru robót b cych przedmiotem niniejszej umowy wraz z odsetkami ROR od dnia przekazania zabezpieczenia na konto 
Wykonawcy. Zabezpieczenie gwarantuje wykonanie, zgodnie z umow , robót oraz s y do pokrycia ewentualnych roszcze  
Zamawiaj cego w stosunku do Wykonawcy z tytu u kar umownych jak równie  z tytu u r kojmi (gwarancji) za wykonane 
roboty. 
5.Podstaw  do wystawienia faktury b dzie protokó  odbioru ko cowego podpisany przez inspektora nadzoru  oraz 
protokó  – opinia kominiarska przed i po wykonaniu przewodów kominowych. 
6.Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy wynagrodzenie wynikaj ce z prawid owo wystawionej przez niego faktury   

VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej dor czenia.  
§ 6 

1. Przedstawicielem Zamawiaj cego upowa nionym do jego reprezentowania przy wykonywaniu umowy oraz do 
podpisywania protoko ów odbioru robót jest inspektor nadzoru ……………………… 

2. Wykonawc  reprezentuj  nast puj ce osoby:  ………………………….. 
§ 7 

1.Zamawiaj cy zobowi zuje si  przyst pi  do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od daty 
pisemnego zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru. 
2.W przypadku prac podlegaj cych zakryciu Wykonawca jest zobowi zany poinformowa  w formie pisemnej lub 
faksowej inspektora nadzoru, o którym mowa w § 6 umowy, w celu umo liwienia mu dokonania odbioru. Je eli 
Wykonawca nie poinformowa  inspektora nadzoru, o którym mowa w § 6 umowy o takim fakcie, zobowi zuje si  
on do odkrycia robót, a nast pnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko. 
3.W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiaj cego przy odbiorze robót, e zosta y one wykonane niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy lub s  w inny sposób wadliwe, Zamawiaj cy wyznaczy Wykonawcy 
odpowiedni termin na usuni cie tych wad lub uchybie  oraz naliczy kary umowne, a w przypadku nie dotrzymania 
tak wyznaczonego terminu lub w dalszym ci gu wadliwego wykonania przedmiotu umowy, powierzy usuni cie 
wad lub uchybie  podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyra a 
zgod . 
4.Usuni cie wad powinno by  stwierdzone odpowiednim protoko em. 
5.W sytuacji opisanej  w§ 7 ust.3 Zamawiaj cy mo e tak e odst pi  od tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Takie odst pienie poczytuje si  jako odst pienie z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy i stosuje si  do 
niego postanowienia umowne § 8 niniejszej umowy dotycz ce kar umownych oraz postanowienie § 9 ust.4. 

§ 8 
Strony ustalaj  odpowiedzialno  za nie wykonanie lub nienale yte wykonanie umowy w postaci kar umownych w 
sposób nast puj cy: 
1.Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne: 

a) za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno  
Wykonawca- w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie; 

b) za opó nienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w 
umowie za ka dy dzie  opó nienia; 

c) za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysoko ci 1% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za ka dy dzie  opó nienia, liczony od daty wyznaczonej 
przez Zamawiaj cego na usuni cie wad; 

d) za zaistnienie wad i usterek trwa ych w przedmiocie umowy, w tym tak e wad i usterek o charakterze 
estetycznym, nie wp ywaj cych na funkcjonalno  przedmiotu umowy  - w wysoko ci 5 % 
wynagrodzenia brutto umownego za ka  wad , 

 e) w przypadku nie wykonania lub nienale ytego wykonania umowy w przypadkach innych ni  okre lone w 
§ 8pkt. 1 a)-d) - w wysoko ci 2% wynagrodzenia umownego brutto za ka  wad . 

2.Strony zastrzegaj  sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, na wypadek gdyby kary umowne nie 
pokrywa y poniesionej szkody. 

 
§ 9 

1.Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od umowy, je eli Wykonawca: 
a) nie przyst pi do wykonania umowy w przewidzianym terminie bez uzasadnionej przyczyny; 
b) przerwie realizacj  robót i przerwa ta potrwa d ej ni  10 dni; 
c) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego dokumentacj  



d) prowadzi roboty w sposób zagra aj cy bezpiecze stwu swoich pracowników i osób trzecich ; 
e) opó nia wykonanie przedmiotu umowy w sposób nie gwarantuj cy jego wykonania w terminie 

umownym;  
f) stosuje materia y i urz dzenia niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie lub bez zgody 

Zamawiaj cego stosuje inne materia y ni  okre lono w umowie lub dokumentacji projektowej; 
g) zatrudnia podwykonawców bez uzyskania zgody Zamawiaj cego  
h) zosta  postawiony w stan upad ci lub likwidacji. 

2.Odst pienie opisane w ust pie poprzedzaj cym uwa a si  za zawinione przez Wykonawc  i skutkowa  b dzie 
naliczeniem kar umownych. 
3.Odst pienie dla swej skuteczno ci wymaga formy pisemnej i powinno zawiera  uzasadnienie. 
4.Niezw ocznie nie pó niej jednak ni  w ci gu 2 dni od daty odst pienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku wed ug stanu na dzie  odst pienia i 
zako czy inwentaryzacj  w wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie. Wykonawca na swój koszt 
zabezpieczy przerwane roboty i usunie z terenu maszyny, urz dzenia i materia y przez niego dostarczone oraz 
uporz dkuje teren budowy. 

§ 10 
1.Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……………miesi cy 
od dnia podpisania protoko u odbioru ko cowego. 
2.Odpowiedzialno  z tytu u r kojmi Wykonawca ponosi zgodnie z postanowieniami art. 568 Kodeksu Cywilnego. 
3.W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zuje si  do usuwania na koszt w asny wad i usterek przedmiotu 
umowy w szczególno ci  usterek i nieprawid owo ci wynikaj cych z wadliwego wykonawstwa oraz wad fizycznych 

ytych materia ów. 
4.Ewentualne wady lub usterki Wykonawca usunie w nast puj cych terminach wskazanych przez 
Zamawiaj cego : 

a) niezw ocznie, nie pó niej ni  w terminie 24 godzin od chwili zg oszenia-  w przypadku , gdy b  tego 
wymaga y wzgl dy bezpiecze stwa  

b) najpó niej do 14 dni od dnia zg oszenia-  w pozosta ych przypadkach  
Strony mog   uzgodni  w formie pisemnej inny, ni  wskazany powy ej, termin usuni cia wad przedmiotu umowy. 
5.Je eli Wykonawca nie przyst pi do usuwania usterek i braków zgodnie z postanowieniami §10 ust.4a i §10 
ust.4b, Zamawiaj cy mo e, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, powierzy  usuni cie wad lub usterek 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiaj cy obci y powsta ymi 
kosztami Wykonawc , na co Wykonawca niniejszym wyra a zgod . 
.  

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie w ciwe przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Prawa Budowlanego. 

§ 12 
Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewa no ci wymagaj  formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego 
przez obie strony.  

§ 13 
Ewentualne spory wynik e z tej umowy b dzie rozstrzyga  S d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego. 

§ 14 
Niniejsz  umow  sporz dzono w dwóch jednakowo brzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron. 
 
 
 
Zamawiaj cy                                                                                                                     Wykonawca 

 
 
 


