
Załącznik nr 3 
Umowa: 2020 

Umowa Nr      /W.M.W.62E/2020

Zawarta w dniu ………….r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:
Wspólnota Mieszkaniowa „Wolności 62E” ul. Wolności 62E 08-300 Sokołów Podlaski,  
reprezentowana przez: 
1. 
2.  
zwana dalej „Zamawiającym” 
a: 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

§ 1
Oświadczenie Stron: 
Zamawiający oświadcza że: 
Wspólnota Mieszkaniowa „Wolności 62E” posiada NIP: 823 14 20 054 i REGON: 711554308

Wykonawca oświadcza że: 
- Jest firmą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………. 
NIP: ……………. REGON: …………….. 
- Prowadzi działalność w zakresie wykonywania robót budowlanych, wyraża gotowość 
wykonania robót zgodnie z wolą Zamawiającego, wykazuje płynność finansową, umożliwiającą 
wykonanie zadania. 

§ 2
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 
ul. Wolności 62E w Sokołowie Podlaskim .

1)  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2)  Podczas wykonywania robót budynek nie będzie wyłączony z użytkowania.

3)  Wykonawca uprządkuje teren budowy i wywiezie materiał z rozbiórki.

4)  Wykonawca ma obowiązek wykonać badania instalacji prawem przewidzianych.

5)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zadania.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy uwzględnieniu technologii i materiałów 
określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, certyfikaty wykorzystanych materiałów. 

§ 3
1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić plac budowy w terminie do ….....................… 
2. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje źródła energii elektrycznej i wody 
Wykonawca pokrywa koszty: 
a/ ubezpieczenie placu budowy 
b/ zabezpieczenie robót pod względem przepisów BHP 
c/ dozoru budowy 
d/ składowania gruzu na wysypisku i jego utylizacji. 



§ 4
Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 
właściwego sprzętu, który zobowiązany jest zapewnić Wykonawca. 

§ 5
Realizacja umowy nastąpi w terminie: 
- rozpoczęcie 
- zakończenie 

Kierownikiem budowy będzie:
Nr uprawnień budowlanych
Zmiana kierownika budowy nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

§ 6
1. Za wykonanie prac objętych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie: 
                         zł netto +     % V AT =            zł brutto 
Razem: zł brutto 
Słownie: 
2. Należność za wykonanie umowy uregulowana będzie w oparciu o fakturę, płatną w terminie 
30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w Sokołowskim Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego sp.  z o.o. w Sokołowie Podlaskim ul. Kosowska 75, na rachunek nr 
………………………………………….
Za zwłokę w płatnościach Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie. 
3. Fakturę należy wystawić na: 
Wspólnota Mieszkaniowa „Wolności 62E” ul. Wolności 62E 08-300 Sokołów Podlaski 
- NIP ……………………… 

§ 7
1. Zamawiający dokona częściowego odbioru robót zanikających, na podstawie pisemnego 
zgłoszenia Wykonawcy, w terminie do 3-ch dni roboczych.
2. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o ich 
zakończeniu. Do dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu Wykonawca okaże Zamawiającemu 
atesty, certyfikaty wykorzystanych materiałów.
3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:
 a) jeśli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia.
 b) jeśli wady nie nadają się do usunięcia:

 a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
 a uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

4. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad i usterek.
5. Wykonawca usunie wady i usterki, a następnie powiadomi o tym Zamawiającego 
pisemnie. Nie usunięcie wad i usterek spowoduje jednokrotne wezwanie Wykonawcy do 
podjęcia działań, a w przypadku braku podjęcia przez Wykonawcę czynności w terminie 7 
dni od wezwania, Zamawiający zleci wykonanie zastępcze robót na koszt Wykonawcy.

§ 8



1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a. opracowanie projektu organizacji robót dostosowanego do charakteru i zakresu 
przewidzianych do wykonania robót
b. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
c. urządzenie placu budowy i gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia od 
Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za szkody 
powstałe na tym terenie
d. utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych zgodnie z 
wykonanym na swój koszt projektem organizacji ruchu (o ile zajdzie taka konieczność)
e. wykonanie i utrzymanie na swój koszt przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem 
energii elektrycznej po placu budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie wody na placu 
budowy
f. zapewnienie ochrony znajdującego się mienia na placu budowy oraz instalacji 
podziemnych i nadziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy
g. pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz innych związanych z 
prowadzeniem robót  
h. koordynowanie robót
i. prowadzenie dokumentacji budowy.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano montażowych oraz normami. 

§ 9
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez siebie 
szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Wykonawca składa Zamawiającemu odpis polisy ubezpieczeniowej OC związanej z 
prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 20.000zł. Wykonawca jest 
zobowiązany utrzymywać OC przez cały czasookres umowy pod rygorem natychmiastowego jej 
rozwiązania przez Zamawiającego, w trybie obciążającym Wykonawcę. 

§ 10
1. Wykonawca na wykonane roboty udziela 3 lata gwarancji 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek lub 
wad w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia bez ponownego wezwania. 
3. Wykonawca w przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 2, 
upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania ciążącym na nim obowiązków na jego 
koszt i ryzyko. 
4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
rękojmi. 
5. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

§ 11
Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 
a/ za nieterminowe wykonanie umowy – kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto robót 
określonej w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia , 
b/ za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto robót określonej w § 6 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 



c/ za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy – kara w wysokości 10 % wartości 
brutto robót określonej w § 6 ust. 1 . 
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna 20% od 
wartości brutto robót określonej w § 6 umowy 
e/ naliczenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia wyrównania strat na drodze postępowania 
sądowego. 

§ 12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca: 
a/ nie rozpocznie jej wykonania w ciągu 14 dni od umówionej daty rozpoczęcia robót, 
b/ przerwie realizację robót na czas dłuższy niż 15 dni roboczych z przyczyn leżących po jego 
stronie 
c/ opóźni się z realizacją robót tak dalece, iż z przyczyn technologicznych, nie jest możliwe 
ukończenie robót w terminie umownym, 
d/ rozwiąże prowadzoną firmę 
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający opóźni 
wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust 1 umowy o czasookres uniemożliwiający 
wykonanie umowy w uzgodnionym terminie. 

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 14
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

§ 15
1. Ewentualne spory wynikłe z zawartej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu 
Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. 
2. Do umowy Strony załączają Ofertę Wykonawcy.

§ 16
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca, drugi pozostaje u Zamawiającego. 

Wykonawca: Zamawiający:


