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UMOWA ……………. 

                                     

Zawarta w dniu …………………… r. w Grójcu pomiędzy Powiatem Grójeckim,  

ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec  NIP 797-205-22-12, REGON 670223149, 

reprezentowanym przez: 

1. Starostę – ……………………….. 

2. Wicestarostę …………………………  

przy kontrasygnacie 

3. Skarbnika Powiatu – …………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

z siedzibą …………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………..  REGON ……………………….. 

reprezentowanym przez : 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”   

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca wykonanie, zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego                        

nr ZP.271.9.2018, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego 

następujący przedmiot zamówienia:  

1) zakup nowych , demontaż starych i montaż 3 nowych rozdzielni elektrycznych z 

wyposażeniem,  

2) przygotowanie niezbędnej w w/w zakresie dokumentacji branżowo- projektowej, 

3) wykonanie wszystkich napraw budowlanych związanych z demontażem i montażem 

rozdzielni, 

4) przygotowanie i podłączenie przewodów w nowych rozdzielniach,  

5) obliczenie i dobranie odpowiedniego prądu znamionowego, 

6) sprawdzenie napięcia i opis tablicy. 

2. Wykonany przedmiot zamówienia powinien zapewniać: dostarczanie energii elektrycznej       

o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb 

użytkowych; ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi       

i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami; ochronę przed emisją 

drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem 

pola elektromagnetycznego. 

3. Instalacja i urządzenia elektryczne będą wykonane przy zachowaniu przepisów 

rozporządzenia „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

z dnia 7 lipca 2015, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia: …………………………………..  

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać wprowadzenia na teren robót niezwłocznie         

po podpisaniu umowy przez Wykonawcę. 

2. Od dnia protokolarnego przekazania miejsca robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu               

i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po 
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zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności 

porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania miejsca robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone      

w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia. 

2.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 

z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie 

realizacji zamówienia. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie                          

z Zamawiającym. 

4. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 

swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 

wykonaniu umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca na własny koszt wykona konieczne próby i badania, w tym także związane       

z odbiorem końcowym. 

 

§ 6 

 

1. Wykonane roboty zostaną odebrane na podstawie protokołów odbioru, zawierających 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej lub za 

pomocą poczty elektronicznej na adres: sylwia.kurzac@grojec.pl. 

3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

§ 7 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad          

i żądać ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej, technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe za zamówione prace, o których mowa w §1, ustalone na podstawie cen 

jednostkowych, według sporządzonej przez Wykonawcę kalkulacji kosztów składającej 

się na ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Strony ustalają  

na kwotę netto: ……………….. zł,  

słownie: ……………………………złotych   

na kwotę ……………………….  

słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych   

(w tym podatek VAT w wysokości …………..według obowiązującej 

stawki………………………). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może zostać podwyższone podczas wykonywania 

umowy. Wynagrodzenie wskazane w niniejszym paragrafie zawiera wszelkie koszty 

niezbędne do prawidłowego i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy,                 

w szczególności robocizny, mobilizacji i demobilizacji sprzętu, transportu oraz 

materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 

niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy 

innych błędów Wykonawcy. Dotyczy to błędów rachunkowych między innymi                

w sporządzeniu wyceny robót czy też nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót 

będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej 

niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do 

określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania 

całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej 

faktury do siedziby Zamawiającego. 

6. Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego robót.   

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy. 

8. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego           

z przyczyn, za które ponosi   odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2, 

2) za opóźnienie w odbiorze terenu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 
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3) za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §81 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,      

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2,       

za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nalicza             

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje 

robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne; 

2. Postanowienia niniejszego paragrafie nie wykluczają uprawnień Zamawiającego                

do odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym  zakresie przepisów 

prawa oraz naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny odstąpienia 

leżeć będą po stronie Wykonawcy.  

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.  

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………..  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

………………………….……….                                       ……………………………………                                                                   
WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 


