
 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego  

 

UMOWA NR …/2019 

 

zawarta w dniu ………..2019 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku 
ul. Bliska  3- 3A- 4 80-541 Gdańsk 
REGON: 191894101  
NIP: 583 272 72 06 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, którego  reprezentuje: 
Zarząd Wspólnoty w osobach  
Herholz Grzegorz  
Rynkiewicz Jacek 
Tomkiel Andrzej  
 
a  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
REGON: :…………… 
NIP:  ……………. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
……………………………………….. 
 
 
 

§ 1 

 
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku jest partnerem Gminy Miasta 

Gdańsk w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 

w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

2. W ramach powyższego projektu, Zamawiający zobowiązany jest do remontu ścian 

zewnętrznych wraz z odtworzeniem detali budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

usytuowanego przy ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku. 

3. Oferta Wykonawcy została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie zapisów 

w Zapytaniu Ofertowym. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: 

remont ścian zewnętrznych z dociepleniem i odtworzeniem detali wielorodzinnego 

budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku. 



 

 

 

2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja 

projektowa, oraz załączone przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

TERMINY REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania placu 

budowy, 

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2019 r . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca uprawniony jest do żądania przedłużenia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym inspektora nadzoru i 

Zamawiającego – jedynie w przypadkach określonych w umowie. Powiadomienie powinno 

zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do takiego 

roszczenia oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia, o którym mowa w ust. 3 lub gdy za jego podstawę 

służyć będą inne, niż wskazane w § 14 umowy zdarzenia i okoliczności, to termin zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy nie zostanie przedłużony, a Zamawiający będzie zwolniony z 

wszelkiej odpowiedzialności z tytułu zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia . 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu 

budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę 

w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 
 

1) ustanowienie nadzoru inwestorskiego; 

2) dokonanie odbioru robót na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy w tym zakresie, normatywami i normami technicznymi określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia.   

2. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania oraz dotrzymania warunków zgody na czasowe 

zajęcie terenu niezbędnego do realizacji prac budowlanych, będących przedmiotem Umowy.  



 

 

3. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedur uzyskiwania zgód 

na zajęcie terenu budowy oraz do spełnienia warunków tych uzgodnień na etapie realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zabezpieczyć przed kradzieżą i innymi ujemnymi 

oddziaływaniami teren budowy, odpowiednio go oznakować, dbać o stan techniczny 

i prawidłowe oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć pod względem bhp wszystkie wykopy i miejsca 

wykonywania robót (w tym zabezpieczyć plac budowy (w szczególności: dojście i wejście na 

rusztowania) przed dostępem osób postronnych.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu budowy.  

7. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy 

zapewni i dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.  

8. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego  lub Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polska Normą lub aprobatą 

techniczną. 

10. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia, atesty i aprobaty  techniczne oraz powinny odpowiadać : 

a. Polskim Normom; 

b. wymaganiom Dokumentacji projektowej; 

11. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dowodu ubezpieczenia na sumę nie mniejszą niż 

wartość umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od okazania 

dowodu posiadanego ubezpieczenia, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą 

spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

12. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót;  

2) odpowiedzialność  cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  

wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na kwotę ……………… zł netto,   

(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych)    
Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ………. %                                    
w kwocie …………….zł 



 

 

Ogółem  wartość wynagrodzenia brutto wynosi  ……………………………… zł 
( słownie: …………………………………………………………………………………………… złotych) 
 
 

§ 7 
ROZLICZANIE PRACY 

 
1. Rozliczanie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie wystawionej przez  

Wykonawcę faktury VAT – wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót, 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe na podstawie protokołu częściowego odbioru robót 

podpisanego przez Strony. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 
§ 8 

ODBIORY 
 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:  

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: dopuszczeń, aprobat, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów 

wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych 

mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu, 

5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną 

dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi, 

6) wymienienie ujawnionych wad, 

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 

umowy, terminu  



 

 

8) usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

10) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają korzystanie z przedmiotu 

odbioru, odbiór końcowy robót będzie potwierdzony obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru końcowego. Protokół  będzie zawierał ustalenia dokonane w 

toku czynności odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z  

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej; 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy  

oraz zażądać usunięcia wadliwie wykonanych robót na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania zgodnie z niniejszą umową, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu 

umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 4. 

8. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy 

w dniu zakończenia czynności odbioru. 

§ 9 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

okres ………….. miesięcy , poczynając od  dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi za wady w 

protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie  każdorazowo spisany protokół zawierający  

wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania 

ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu 

usunięcia. 

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i 

rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 

uprawnienia.  

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 



 

 

8. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary 

umownej. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – karę umowną 

w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – karę umowną 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym upłynął 

termin na usunięcie wad, 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 

umownych.  

4. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od  umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej, pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany 

jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia 

wykonanych robót. Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za 

wykonane roboty w zakresie, który został zrealizowany do momentu odstąpienia od umowy.  

 

§ 12 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem 

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: 

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć; 

b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; 

c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków 
wynikającymi m.in. z decyzji: BMKZ.4125.1120.2017.BW z 10 sierpnia 2017 r. lub jeśli 



 

 

w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i 
okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. 

2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, 

między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą 

wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z 

powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem 

koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć. 

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.  

6. 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 sytuacjach przewidzianych w ust. 1-5. 

 

 
§ 13  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) przedmiary robót, 

3) oferta Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 


