
Załącznik nr 3  

 

Umowa nr ..................................... 
zawarta w dniu ………………………………….. pomiędzy: 

 
Powiatem Lęborskim, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-16-09-072 reprezentowanym przez 
Pana Artura Obolewskiego - Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lęborku, ul Pionierów 16, 84-300 Lębork. 
 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Zakup materiałów 

i wykonanie instalacji hydrantowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku, ul. Wojska 
Polskiego 31” zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych.  

2. Szczegółowy zakres prac określa projekt wykonania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu wszelkich materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym. 
 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem ………………… 
2. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia ………………………… 

 
§ 3 

Obowiązki stron 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 Przekazanie Wykonawcy terenu robót niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

 Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

 Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

 Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż                   
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

 Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy, 

 Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 



 Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym robotami, 

 Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

 Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie                            
i porządku, 

 Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej od zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością oraz 
dostarczenie jej kserokopii dla Zamawiającego. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy   
wynagrodzenie netto ………… + podatek VAT, tj. ……………… brutto (słownie zł. ……………) 

2. Strony ustalają, że płatność będzie dokonana przelewem po zrealizowaniu zamówienia na 
podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia 
faktury. 

3. Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego. 
4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 
 

§ 5 
Odbiór robót 

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 
2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych 

od  daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną 

w protokole odbioru końcowego. 
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 6 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego 
zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
niezrealizowanej wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 7 

Gwarancja wykonawcy 
 



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
12 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                   
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.                          
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 jest nieważna. 
4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
    Zamawiający           Wykonawca 
 

 


