
Umowa o wykonanie usług budowlanych nr ……………. 

 

Zawarta w dniu …………………. r.  w ……………. pomiędzy 

………………………………………………, adres …………………………………………… 

NIP …………………………., zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez ………………………. - Właściciel 

a 

……………………………………………. z siedzibą w 

…………………………………………….., NIP ……………………, zwaną w treści umowy  

Wykonawcą,  

reprezentowaną przez …………………………. – Właściciel  

o treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie ze 

złożoną ofertą w dniu …………………….. będącą załącznikiem do niniejszej umowy – 

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

 

§ 2 

1. Termin wykonania – …………………………….. od przekazania placu budowy  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia uzgodnionego terminu wykonania, jeżeli 

wystąpią intensywne opady atmosferyczne lub temperatury powietrza uniemożliwiające 

realizację zadania oraz siła wyższa.  

3. Przedłużenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej jest możliwe jedynie w przypadku: 

- Intensywnych opadów atmosferycznych trwających dłużej niż 3 godziny w ciągu 

dnia, w godzinach, w których Wykonawca standardowo wykonuje prace; 

- Temperatury powietrza poniżej minus 5 stopni Celsjusza utrzymującej się dłużej niż 

przez 3 godziny w ciągu danego dnia, w godzinach, w których Wykonawca 

standardowo wykonuje roboty budowlane; 

4. W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia kwarantanny w firmie Wykonawcy 

spowodowanej epidemią koronowirusa COVID-19 lub na terenie Polski oraz 

uregulowaniami wprowadzanymi przez polski rząd strony oświadczają, że będą 

respektowały występujące zagrożenia (wstrzymanie realizacji budowy przez Wykonawcę 

lub firmy z nim kooperujące przy realizacji budowy) i wzajemnie się informowały o 

ewentualnych krokach niezbędnych do podjęcia celem zabezpieczenia zdrowia 

pracowników, w tym o możliwości zawieszenia prowadzonych prac na czas jej wystąpienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu 

zdarzenia opisanego w § 2 pkt. 4, a Zamawiający zobowiązany jest wyrazić zgodę 

Wykonawcy na przesunięcie terminu realizacji budowy o okres wystąpienia zdarzenia 

opisanego w w/w pkt, bez wyciągania konsekwencji karnych wynikających z tego 

przesunięcia. 



 

§ 3 

1. Materiały do wykonania umowy dostarcza Wykonawca.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie 

drogowym. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną.  

3. Koszty najmu sprzętu pokrywa Wykonawca. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną, dokumentacją 

projektową i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dokumentacją techniczną, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 

należytej staranności w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Dokonywanie odbiorów robót zanikowych bądź ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

b) Przekazanie terenu realizacji Przedmiotu umowy 

c) Dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu umowy 

d) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych  

e) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze 

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

b) Realizacja Przedmiotu umowy z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami 

BHP, ppoż. i ochrony przed kradzieżą. 

c) Zorganizowanie zaplecza na własny koszt. 

d) Utrzymanie terenu realizacji Przedmiotu umowy w należytym porządku, a po 

zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym na odbiór robót. 

e) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

robót zanikowych. 

f) Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za: 

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z 

obszarem Przedmiotu umowy, 

- szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku wykonywania robót związanych 

z realizacją Przedmiotu umowy, 

- szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych 

i innych, powstałe przed końcowym odbiorem Przedmiotu umowy Wykonawca naprawi na 

własny koszt, 

5. Zamawiający zobowiązany jest, na żądanie Wykonawcy, niezwłocznie w terminie do 3 dni 

od zgłoszenia gotowości odbiorowej dokonać odbioru wykonanych etapów zadania. 



6. Wynagrodzenie ustala się na kwotę ………………………. zł (słownie: 

………………………………………………) + należny podatek VAT. 

7. Wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z harmonogramem terminowo – finansowym 

będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

8. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany etap robót jest podpisanie 

przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru tego etapu robót. 

9. Termin płatności faktur ustala się na …… dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

10. Wykonawca może odstąpić bez konsekwencji finansowych od niniejszej umowy w 

przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż …… dni 

od dnia wymagalności faktur. 

11. W sytuacji wystąpienia opóźnień w płatnościach ulega przesunięciu termin zakończenia 

prac umownych o ilość dni liczonych od dnia wymagalności faktur do dnia całkowitej ich 

zapłaty. 

12. Dane adresowe i numer konta Wykonawcy: 

            Nazwa - …………………………………………….. 

            Adres - ……………………………………………… 

            Nr konta - …………………………………………...   

 

§ 5 

Jeżeli w toku wykonania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, nie 

objętych zestawieniem prac zgodnie z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli 

wykona prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego 

 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych: 

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu rekompensatę z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto 

umowy. 

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy rekompensatę z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku odbioru i zapłaty 

za wykonane roboty budowlane 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty na okres 36 miesięcy od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego,  

2. Strony uzgadniają, że okres rękojmi przedłuża się do okresu gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek w 

terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. 

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw rękojmi. 

5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 



6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających 

się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie 

robót objętych niniejszą umową w wysokości - 0,1% wartości netto wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. 

2. Przyjmuje się, że opóźnienie terminu nie przekraczające 3 dni roboczych w stosunku do 

terminów wynikających z harmonogramu terminowo – finansowego nie stanowi podstawy 

do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy. 

 

§ 9 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień niniejszej 

umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby 

Wykonawcy. 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

§ 14 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

          Zamawiający                                                                                    Wykonawca 

 

 

       ..............................................                                                         ......................................... 

 

 

 

 


