
 

 

Załącznik nr 9 

 
Umowa nr …………………. 

 
W dniu ………………………..….. r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku             
NIP 583-27-00-940, REGON 191803713 reprezentowaną przez Zarządcę: Jerzego Szymanika, Janusza 
Stawskiego – wspólników Spółki Cywilnej Administracja Budynków Mieszkalnych z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Wrzosy 1A, zwanym w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez……………………………………………….……, działającego na podstawie zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej nr ........................ z dnia ........................                                    
NIP ……………....…….. REGON ……………………….., zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”. 
 
Prace realizowane są w ramach Projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze 
Starym Przedmieściem w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwencja, Działania 8.1. 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta. 
 
Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w postępowaniu                           
o udziale zamówienia przeprowadzonego na podstawie zapisów w Zapytaniu Ofertowym nr 1/22 - 
wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej – schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko           
w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku. 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót: wymiana drzwi 

wejściowych, remont klatki schodowej – schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko w budynku 
przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku  

2. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu…………………………………, a zakończy  
w dniu ……………………………… r. 

§ 2. 
 Integralną część umowy stanowią: 
    -   Formularz ofertowy wykonawcy wraz z załącznikami,  
    -   przedmiar, 
    -   projekt z opisem technicznym (zakres dot. remontu klatki schodowej).  
 

§ 3. 
Ustala się umowną wartość robót na kwotę: 
 
Cena netto  …………………………………………… zł  
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………… 
podatek VAT  …………………………………………… zł  
słownie: ………………………………………………………………………………………………… 
Cena brutto  …………………………………………… zł  
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………… ,  
 
co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.  

 



 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zapisami umowy, przedmiarem 

i projektem wraz z opisem technicznym oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

aktualnymi normami przy dołożeniu należytej staranności przy wykonaniu robót; 

b) wykonania umowy z materiałów przez siebie zakupionych, przy użyciu własnych narzędzi  

i maszyn dostarczonych na swój koszt, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy; 

c) realizacji prac z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty; 

d) wykonania robót określonych w umowie siłami własnymi tj. bez prawa wykonania robót 

przez podwykonawców; 

e) przestrzegania przepisów bhp i p.poż w okresie realizacji robót; 

f) wywozu odpadów budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach; 

g) utrzymania terenu budowy w należytym stanie; 

h) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, jeśli w trakcie wykonywania robót 

wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia; 

i) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wadach i brakach dokumentacji 

projektowej; 

j) zorganizowania na własny koszt toalety przenośnej dla pracowników Wykonawcy; 

k) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich powstałych szkodach. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 

mogą powstać w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych, a kopię opłaconej 

polisy ubezpieczeniowej przekażę Zamawiającemu.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych 

robót, jak również od następstw nieszczęśliwych wypadków tak w zakresie Wykonawcy jak i osób 

trzecich i ich mienia; 

4. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Wykonawca pokryje równowartość poniesionych 

szkód z tego tytułu. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał dokumentację techniczną                                   

i dokumentację formalną, zapoznał się z nią i nie zgłasza do niej żadnych uwag oraz uznaje, iż 

dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami 

wyznaczonymi Umową.  

6. Wykonawca zapewnia, iż posiada wszelką wiedzę, sprzęt oraz środki niezbędne w ramach 

ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednią liczbą należycie 

wyszkolonego Personelu. 

7. Wykonawca zapewnieni doświadczonego kierownika robót / koordynatora robót o odpowiednich 

kwalifikacjach i umiejętnościach. O zmianie osoby kierownika robót / koordynatora robót należy 

powiadomić niezwłocznie Zamawiającego w pisemnej formie.  

Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie robót jest: 

................................................................................................. tel. ...................................................... 

8. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją 

dotyczącą realizacji przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami 

udostępnionymi przez Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji 

Umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, iż skalkulował Wynagrodzenie i jest ono wystarczające dla realizacji 

Umowy, w tym opłacenia wszelkich kosztów oraz zapewnienia sprzętu, wykwalifikowanej kadry 



 

pracowniczej, ubezpieczeń, należności publicznoprawnych, wydatków ogólnych i wszystkich innych 

możliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy kosztów, których 

poniesienie przez Wykonawcę jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.  

10. Wykonawca oświadcza, że skalkulował wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy 

i uwzględnił je w oferowanej cenie oraz że przed zawarciem Umowy upewnił się co do 

prawidłowości i kompletności wyceny prac objętych przedmiotem Umowy.  

11. Wykonawca oświadcza, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji przedmiotu Umowy 

na zasadach finansowych w niej określonych z uwzględnieniem uprawnień Zamawiającego do 

dokonywania płatności z prawem potrącenia określonych kwot w sytuacjach przewidzianych 

Umową i uwzględniając powyższe, że Wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób zapewniający 

ciągłość i terminowość realizacji Umowy.  

§ 5. 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przekazania placu budowy Wykonawcy. 

2. Udostępnienia mediów tj. wody i energii elektrycznej na koszt Zamawiającego niezbędnych do 

prowadzenia robót.  

3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego i koordynacji robót branżowych, a także koordynacja 

wszelkich innych robót i prac wpływających lub mogących wpłynąć na realizację przedmiotu 

Umowy w sposób umożliwiający jego prawidłowe, terminowe wykonanie przez Wykonawcę. 

Nadzór nad robotami z strony Zamawiającego pełnić będzie: ........................................................... 

4. Strony zgodnie oświadczają i zapewniają, że osoby podpisujące Umowę w imieniu odpowiednio 

każdej ze Stron są umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w imieniu tej Strony                    

w zakresie dotyczącym zawarcia i wykonania Umowy.   

 

§ 6. 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania za nienależyte i nieterminowe 
wykonanie robót stanowić będą kary umowne w wysokości: 
-   0,5% wartości umowy za każdy przekroczony dzień terminu zakończenia robót ustalonego w §1, 

- 0,5% za każdy przekroczony dzień ustalonego terminu usunięcia usterek wynikających  
z nienależytego wykonania robót. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu lub Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 w przypadku odstąpienia od umowy.  

3. Stronie odstępującej od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie należna będzie kara 
umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w  § 3 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7. 
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru robót wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odbioru odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej. 

§ 8. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy…………… 
miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru robót.  

2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do ich usunięcia 
w terminie 14 dni od daty przyjęcia wezwania wystawionego przez Zamawiającego. 

3. Wezwanie uznaje się także za odebrane z pierwszym awizowaniem, gdy zostało ono wysłane na 
adres wskazany w komparycji lub inny adres wskazany przez Wykonawcę. 



 

§ 9. 

 
1. Zapłata z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze nastąpi przelewem             

w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.  
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie odbiór całości zleconych robót przez Zamawiającego oraz 

faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych robót. 
4. Faktura winna być wystawiona na Wspólnotę Mieszkaniową ul. Toruńska 8 w Gdańsku 

NIP 583-27-00-940. REGON 191803713, w ciągu 7 dni od daty odbioru robót. 
 

§ 10. 
 

1. Strony  ustalają, że odbiór robót nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia zakończenia 

robót przez Wykonawcę. 

2. Z czynności odbioru końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych wad, uchybień i niedoróbek. 

3. Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego robót, jeżeli Wykonawca nie wykonał 

przedmiotu umowy w całości lub stwierdzone zostały wady lub niedoróbki, które należy usunąć. 

5. Termin usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przez Zamawiającego przy odbiorze 

końcowym robót będzie wynosił 14 dni. Chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Jeśli w trakcie czynności odbioru stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający 

może żądać obniżenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

 
§ 11. 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie 
obejmującym, termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokości 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały do realizacji 
przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia następujących 
przyczyn:  

a) sytuacji, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, 
b) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej; 
c) działania siły wyższej (huragan, pożar, powódź, pandemia i inne katastrofy naturalne lub stan 

wyjątkowy ogłoszony przez władze państwowe); 
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub 

zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność 
zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu 
zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia, 

e) z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności 
wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie; 

f) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji 
pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe,  a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, 
uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych; 

g) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego, 



 

h) okoliczność wynikających z COVID-19 (w przypadku wydania  zarządzenia lub 
komunikatu organów administracji, do których Wykonawca będzie miał obowiązek 
zastosowania się).  

 
2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót będących 

przedmiotem umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia umowy, 
stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub 
pomniejszone o wartość robót. 

3. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak                 
i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym 
drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz                                 
z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być 
przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała się 
lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą 
obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, 
że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13. 
 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 
właściwy rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

§ 14. 
 

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 2 sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 
 
 
1. .....................................                                                                        ................................... 
 
 

2. .................................... 


