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Załącznik Nr 3 – wzór Umowy 

   

 

U MOW A  N r  

 

Zawarta w dniu … ….. 2022 r. pomiędzy: 

 
WOSiR Szelment Sp. z o.o., z siedzibą w Szelmencie, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod  nr 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920 

reprezentowaną przez : 

Daniela Racisa – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………….. z siedzibą w ……………………., ul. …………………….,             

…………………………….., zarejestrowaną w KRS pod nr ……………., 

NIP:………………REGON: ………………………  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie                                

z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w WOSiR Szelment sp. z o.o., 

których, wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy -Prawo 

zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Przygotowanie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

WOSiR Szelment sp. z o.o. nad jeziorem Szelment Wielki”, których zakres określa zapytanie 

ofertowe oraz przedmiar robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z lokalizacją zadania oraz 

terenem budowy, ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń                        

i uwzględnił je wynagrodzeniu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót. 
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§ 2 

1. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 15.03.2022 r.  

2. Realizacja zamówienia uwarunkowana jest uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego przez 

Zamawiającego na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego WOSiR 

Szelment sp. z o.o. nad jeziorem Szelment Wielki”. 

3. Termin 15.03.2022 r. jest terminem nieprzekraczalnym na wykonanie zamówienia,                         

ze względu na rozpoczęcie po tym terminie okresu lęgowego ptaków i migracji płazów. 

4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający przekaże teren Wykonawcy teren realizacji zamówienia w terminie do 3 dni od 

daty podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zobowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz ze złożoną ofertą. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane określone umową będzie wykonywał osobiście 

i/lub* za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie 

wykonywał następujący zakres robót: 

1) …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy, projekty umów                  

z podwykonawcami wraz z zakresem robót do wykonania przez podwykonawcę, o którym 

mowa w ust. 1. 

3. W przypadku konieczności powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w 

trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt 

Zamawiającemu oraz przedłożyć projekty umów do akceptacji Zamawiającego, a następnie 

kopie podpisanych umów z podwykonawcami. 

4. Umowa z podwykonawcą winna zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia wykonawcy 

z podwykonawcami. Ceny robót realizowanych przez podwykonawcę nie mogą przekroczyć 

cen określonych w ofercie wykonawcy za dany zakres robót. 
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5. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców. 

6. Nie wypełnienie obowiązku określonego w ust. 2-3 lub rozpoczęcie wykonywania części 

zamówienia przez wykonawcę przed wyrażeniem zgody przez Zamawiającego oznacza nie 

wyrażenie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy i powierzenie wykonania części 

podwykonawcom, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcy oraz skutkuje sankcjami przewidzianymi w § 9 ust. 1 pkt. 4. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty wykonywane 

przez podwykonawców. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia 

niezapłaconych w terminie należności dla podwykonawców i dokonania zapłaty należnego 

Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej. Należna wysokość 

wynagrodzenia dla podwykonawcy określona jest w umowie z podwykonawcą. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do 

robót realizowanych przez podwykonawców. 

10. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, 

poświadczone potwierdzonymi za zgodność z kopiami faktur i dowodami przelewu jest 

warunkiem koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.  

 

§ 5 

 

1. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady itp. 

2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu 

pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 

również za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku                   

z prowadzonymi robotami i oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej               

i następstw nieszczęśliwych wypadków.  

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności certyfikaty zgodności              

z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych 

materiałów, certyfikaty lub deklaracje zgodności i inne.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza 

się: 
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Ze strony Zamawiającego: 

……………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………………… 

§ 6 

Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, określone na podstawie złożonej oferty w wysokości netto: ………………….. zł 

+ należny podatek VAT ……% w wysokości ………zł. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

…………….. zł ( słownie złotych …………………………. zł). 

 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot 

umowy, w sposób zgodny z niniejszą umową.  

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie najpóźniej do 

dnia 15.03.2022 r. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru 

końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie przez wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w toku czynności 

odbioru usterek. 

4. Stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym będzie dokonane na 

podstawie protokołu usunięcia usterek podpisanego przez obie strony. 

5. Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przeprowadzi w zależności od potrzeb 

przegląd pogwarancyjny przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony protokół 

odbioru pogwarancyjnego. 

§ 8 

 

1. Ustala się realizację płatności fakturą VAT jako rozliczenie przedmiotu zamówienia na 

podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót budowlanych. 

2. Należność za wykonane roboty zostanie uregulowana w terminie 14 dni, licząc od daty 

przekazania Zamawiającemu należnej z tego tytułu faktury VAT, na rachunek bankowy 

Wykonawcy:…………………………………………………………………….     

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 

4. Płatnikiem jest: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2,  

16-404 Jeleniewo 

NIP: 8442353981 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie.  
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§ 9 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Zamawiający, niezależnie od przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz z przyczyn określonych               

w kodeksie cywilnym lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie przewidział w chwili zawarcia 

umowy, może odstąpić od umowy bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych               

i finansowych dla Zamawiającego. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

ustalonego w § 6 niniejszej umowy. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne.    

§ 10 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie w całości lub części zobowiązań 

wynikających z umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej. Pod pojęciem 

siły wyższej Strony rozumieją: klęski żywiołowe, katastrofy, wojny, akty terrorystyczne, 

decyzje i akty normatywne pochodzące od organów władzy lub administracji publicznej 

wydane zgodnie z kompetencjami tych organów. Siła wyższa nie zwalnia jednak Stron                      

z obowiązku realizacji zobowiązań określonych niniejszą umową. 

2. Strona, która znalazła się w niemożności wypełnienia swoich zobowiązań wynikających                     

z niniejszej umowy spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformować drugą stronę o powstaniu i ustaniu tych warunków oraz do 

dołożenia należytej staranności celem jak najszybszego usunięcia skutków wystąpienia siły 

wyższej i podjęcia dalszego wykonywania umowy. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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§ 12 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający           Wykonawca   

 


