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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w dniu ……………… roku w Kozłowie pomiędzy:  

Marcinem Niechciałem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Niechciał 
Kozłów Park z siedzibą w: Kozłów 89, 26-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, REGON: 
260298469, NIP: 6561334090,  

zwanym w umowie Inwestorem,  
  

a  

………………………………………………………………………………….………. z siedzibą w…………………………………. 
…………………………..…………………..,REGON: ………………………., NIP: ………………………………,  

zwanym w umowie Wykonawcą,  
następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa wiaty – 
rybakówki na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntu 972/3 i 485/7 położonych 
w miejscowości Kozłów, obręb 0004, gmina Małogoszcz zgonie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym i udzielonym pozwoleniem na budowę  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego z dnia 
03-12-2018 znak: BA.6740.1.643.2018. 

§ 2 
1. Roboty w ramach zlecenia będzie prowadził Wykonawca.  
2. Roboty będą wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca udziela przewidzianej prawem gwarancji na wykonane roboty na okres …………… 

lat. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez 
Wykonawcę i Inwestora.  

§ 3 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnie bazy technicznej umożliwiającej wykonanie 
złożonego zlecenia oraz przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
przepisami prawa budowlanego.  

§ 4 
1. Do obowiązków Inwestora należy przedstawienie i zapewnienie nieruchomości w celu 

wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych.  
2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy w celu wykonania zamówienia następuje na podstawie 

niniejszej umowy. 
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§ 5 
Termin wykonania robót ustala się na dzień 30 czerwca 2019 r.  

§ 6 
1. Strony określają wartość robót na podstawie złożonej oferty w wysokości 

…………………………netto, tj. ………………………………………. brutto (słownie: ……………………………….). 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w tym koszty prac budowlanych, opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz 
ewentualne rabaty i upusty. Kwoty, o których mowa w ust. 1 stanowią wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 
1. Fakturowanie inwestycji nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, po popisaniu protokołu 

odbioru końcowego. 
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 10 dni od dnia po zakończeniu całości 

robót objętych niniejszą umową na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu 
końcowego odbioru robót.  

§ 8 
1. Inwestor ma prawo do zmiany istotnych warunków umowy, jeśli wystąpi co najmniej jedna 

z następujących sytuacji: 
a) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca 

koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy. 
b) Wynikną rozbieżności i niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób niż poprzez zmianę zapisów umowy, a zmiana zapisu umowy spowoduje 
jednoznaczną interpretację zapisu umowy przez obie jej strony. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, inwestor wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zmiany 
zapisów umowy. Brak zgody Wykonawcy na zmianę warunków umowy będzie oznaczał 
rozwiązanie umowy. 

3. Niezależnie od zapisów ust 1, Inwestor ma możliwość wystąpienia do Wykonawcy z 
propozycją zmiany warunków umowy w sytuacjach innych niż opisane powyżej. W takiej 
sytuacji, Wykonawca może zgodzić się na zmianę warunków umowy lub odmówić takiej 
zmiany. Odmowa wykonania zmiany warunków umowy w takiej sytuacji nie stanowi dla 
Inwestora podstawy do rozwiązania umowy. 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie 
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uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że 
strony ustalą inny termin. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
nie dłuższym niż  7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie 
wad i usterek, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie 
własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z 
gwarancji lub rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty. 

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 
jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust.4, termin gwarancji 
biegnie dalej od chwili  usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu czas, jaki trwało 
usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.  

§ 10 
Ostateczny termin odbioru końcowego ustala się na 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru i potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora.  

§ 11 

1. Zwłoka w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy jest 
podstawą dla strony, która popadła w zwłokę, zapłacenia drugiej stronie kary umownej  w 
wysokości 0,01 % należnego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki.  

2. Kara umowna za zwłokę nie może przekroczyć 2% wartości umowy netto 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.  

§ 13 

Integralną część umowy stanowi kserokopia oferty Wykonawcy, złożona w przedmiotowym 
postępowaniu  

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.  

§ 15 
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Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygać sądy właściwe dla siedziby 
Inwestora.  

§ 18 

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

Inwestor                                                        Wykonawca  

 

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

 
 


