
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

(PROJEKT) 

 

Zawarta w ………………… dnia …………………. roku pomiędzy: 

 

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Ostródzie z siedzibą ul. Grunwaldzka 19a ; 14-100 Ostróda; REGON: 510402175; 

NIP: 7411486410; nr  KRS 0000007981, reprezentowaną przez: 

 

 

 

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

 Mieczysław Kowalczyk                   Kamila Włodarska                       Magdalena Śnieżawska 

 

zwaną dalej Zleceniodawcą, 

 

a 

 

2. Firmą …………………………………………… z siedzibą, REGON: 

…………………………; NIP: ……………………….; wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS …………………, o kapitale 

zakładowym w wysokości ……………… złotych, 

 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

 



§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zleceniodawca  zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania - zgodnie z  

zasadami wiedzy technicznej – prac związanych z „ Odtworzeniem izolacji 

przeciwwilgociowej poziomej części ścian piwnic budynku Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19a, 

zgodnie ze złożona ofertą do zapytania ofertowego -  specyfikacją zawartą w zapytaniu 

ofertowym.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne środki, urządzenia oraz wiedzę i 

doświadczenie konieczne do wykonania ww. prac. 

 

§ 2 

Rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych 

 

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia prac budowlanych na dzień ………………... 

2. W przypadku nierozpoczęcia przez Zleceniobiorcę robót w terminie 7 dni od daty ustalonej 

w ust. 1, Zleceniodawca  może odstąpić od umowy, informując o tym na piśmie 

Zleceniobiorcę. 

3. Termin zakończenia robót budowlanych strony ustalają na dzień 31 lipca 2020 r.  

4. Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 3  dni od daty ustalonej w ust. 3. na podstawie 

kosztorysu powykonawczego. Odbiór nastąpi w formie protokołu z uwzględnieniem 

postanowień § 5. 

 

§ 3 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Zleceniobiorcę oraz przy 

użyciu jego maszyn i narzędzi. 

2. W celu wykonania robót, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca  zobowiązuje się 

udostępnić Zleceniobiorca energię elektryczną oraz wodę.  

 

§ 4 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

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

Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zleceniodawcę pod rygorem utraty 



prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia 

robót.  

 

§ 5 

Odbiór  robót 

1. Odbiór robót odbędzie się na podstawie protokołu odbioru. 

2. Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Zleceniobiorcę w ciągu  14  dni 

od daty zakończenia odbioru końcowego. 

3. Wykonawca dostarczy niezbędne atesty na materiały stwierdzające ich właściwości.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie robót, o którym mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie w wysokości …………………………… netto powiększony o podatek VAT 

.(słownie: ……………………) 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od 

korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy jeśli takie okoliczności wystąpią.  

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty protokolarnego, bezusterkowego 

odbioru robót. 

4. Płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi  na jego rachunek bankowy wskazany                        

w wystawionej przez Zleceniobiorcę fakturze VAT. 

 

§ 7 

Kara umowna 

1. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu zakończenia robót zapłaci on 

Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2 % netto + VAT (słownie: …………………….) 

za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu usunięcia wad stwierdzonych 

w protokole odbioru zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,2 % netto  + 

VAT (słownie: ………………………………….) za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę  terminu dokonania odbioru 

końcowego robót zapłaci on Zleceniobiorcy karę umową w wysokości 0,2 % netto + VAT  

(słownie: ……………………………...) za każdy dzień zwłoki. 



 

§ 8 

1. Zleceniobiorca udzieli na wykonane roboty rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy, 

licząc od dnia protokólarnego odbioru robót. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się na swój koszt usunąć wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji.  

3. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w 

terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę lub nie usunie wad i 

usterek w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawcy przysługuje prawo 

dokonania usunięcia wad i usterek na koszt Zleceniobiorcy, przez zatrudnienie osoby 

trzeciej bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.   

 

§ 9 

Strony dodatkowo ustalają ………...………………………………………………………… 

……………………………………………………………. (ewentualne dodatkowe ustalenia). 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane. 

4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie 

sąd …………………………………………….... 

5. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po …….. dla każdej ze 

stron. 

 

 

 ………………………………                   ……………………………… 

          Zleceniodawca         Zleceniobiorca 

                (podpis)               (podpis) 

 


