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UMOWA  

zawarta w Wałbrzychu w dniu …………2017 r. pomiędzy: 

Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” spółką z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu; 

adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej  

we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców 

pod numerem KRS: 0000059084; (NIP 886-20-81-325),posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 

407.390.000 zł, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 

 

………………………….. – Prezes / Wiceprezes Zarządu, 

………………………….. – Wiceprezes Zarządu, 

 

a 

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

…………………………………………………………… 

wpisaną do ………………………………………………………………...... ( NIP - ………………), zwaną dalej Wykonawcą, 

którą reprezentują  : 

 

………………………….. – ………………………….., 

………………………….. – ………………………….., 

 

razem zwanymi dalej Stronami, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający oddaje, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący Przedmiot Zamówienia: 

1) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w 

pomieszczeniu magazynowym P012A mieszczącym się na parterze budynku biurowego 

Zamawiającego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zgodnie z zgodnie z 

dokumentacją techniczną i przedmiarem robót, które to dokumenty stanowią Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy (Umowa),  

2) prawidłowe sporządzenie i protokolarne doręczenie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej z przebiegu prac opisanych w punkcie 1. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia z materiałów własnych; 

2) przy realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie stosował wyłącznie materiały, elementy, 

produkty, rozwiązania itd. o wysokiej jakości technologicznej i estetycznej, charakteryzujące 

się trwałością, niezawodnością, funkcjonalnością, bezpieczeństwem i komfortem 
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użytkowania, łatwością obsługi i konserwacji; zastosowane zostaną materiały, elementy, 

produkty, rozwiązania itd. producentów o uznanej pozycji na rynku, których marka 

gwarantuje uzyskanie parametrów zgodnych z dokumentacją techniczną (Załącznik nr 1); 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności zastosować materiały dopuszczone do 

stosowania w budownictwie oraz posiadające wszelkie wymagane odrębnymi przepisami 

certyfikaty bezpieczeństwa; 

3) zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z: 

a) Umową wraz z załącznikami, 

b) ofertą Wykonawcy, 

c) Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

d) wymaganiami technicznymi dla tego typu robót, wynikającymi w szczególności  

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innych właściwych przepisów; 

4) zapoznał się z Załącznikami do Umowy oraz dokonał wizji lokalnej pomieszczenia objętego 

wykonaniem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, terminów oraz 

technologii robót związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, a wobec powyższego 

oświadcza również, że nie będzie zgłaszać w żadnym przypadku roszczeń o zwiększenie kwoty 

Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, jak też roszczenia o zmianę terminu 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

3. Wykonawca powinien uwzględnić bieżące funkcjonowanie budynku i w trakcie prowadzenia 

robót stosować rozwiązania, które nie będą zakłócały pracy użytkowników budynku lub będą 

powodowały zakłócenia w minimalnym możliwym stopniu. 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcia robót, rozumiany również jako termin przekazania pomieszczeń Wykonawcy - do 

dnia ……….., 

2) wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. zakończenia prac, dokonania protokolarnego odbioru i 

wydania dokumentacji powykonawczej – do dnia ............ 

2. Strony mogą zgodnie zmienić termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 poprzez zawarcie 

stosownego aneksu wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) dotrzymanie terminu określonego w ust. 1 pkt 2 nie będzie możliwe z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

2) wystąpią nadzwyczajne okoliczności, powstałe z przyczyn niezależnych od Stron i niemożliwe 

do przewidzenia przez Strony w dniu zawarcia Umowy. 

§ 3 



 

Strona 3 z 8 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do terminowego  

i prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, zwanego dalej 

pomieszczeniem, 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienia nadzoru autorskiego, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

4) uczestniczenia w odbiorze ukończonego Przedmiotu Zamówienia lub uzgodnionych jego 

części (prac ulegających zakryciu, odbioru poszczególnych etapów prac), 

5) terminowego dokonywania rozliczeń wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) protokolarnego i terminowego przejęcia pomieszczenia; 

2) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego dokonania oceny prawidłowości 

prowadzonych prac, udzielania wszelkich wymaganych wyjaśnień (w tym udostępniania 

dokumentów, certyfikatów itd.) oraz natychmiastowego wstrzymywania wadliwie 

prowadzonych prac lub usuwania stwierdzonych w toku prac wad; 

3) uczestniczenia w odbiorze ukończonego Przedmiotu Zamówienia lub uzgodnionych jego 

części  oraz w odbiorze prac ulegających zakryciu; 

4) niezwłocznego przekazywania każdego etapu zakończonych prac, uporządkowania 

pomieszczenia w ciągu 7 dni od zakończenia prac oraz do usuwania wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 4 

Od dnia protokolarnego przekazania pomieszczenia Wykonawcy aż do chwili protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu pomieszczenia po wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność (na zasadach ogólnych) za szkody wynikłe w pomieszczeniu, stosując 

odpowiednio art. 652 Kodeksu cywilnego. 

§ 5 

1. Strony, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę, przystąpią do czynności odbioru 

końcowego Przedmiotu Zamówienia, rozumianego jako protokolarne przekazanie w pełni 

wykonanego i pozbawionego wad Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji powykonawczej. 

2. W terminie 10 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji, o której mowa w § 8, Strony przystąpią 

do czynności odbioru ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, pod którym to pojęciem rozumieć 

należy potwierdzenie braku wystąpienia wad Przedmiotu Zamówienia w okresie gwarancji lub 

skuteczne usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Zamówienia, jakie wystąpiły w okresie 

gwarancji. 
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3. Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dokonać na piśmie. 

4. Czynności odbioru końcowego obejmować będą w szczególności weryfikację, poprzez wizję 

lokalną i badanie dokumentacji powykonawczej, czy Przedmiot Zamówienia został zrealizowany 

w całości, bez wad i bez uwag, zgodnie z niniejszą Umową oraz załącznikami do niej. 

5. W czynnościach odbioru końcowego i ostatecznego uczestniczyć będą odpowiednio umocowani 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo 

przedstawiciela Wykonawcy na czynnościach odbioru upoważnia przedstawicieli Zamawiającego 

do jednostronnego podpisania protokołu z tych czynności z takim samym skutkiem, jak by 

podpisał je również przedstawiciel Wykonawcy.  

6. W razie stwierdzenia wad w toku czynności odbiorowych, Strony sporządzają protokół, w którym 

wady są szczegółowo opisane. W protokole stwierdzić należy również w jakim terminie 

Wykonawca usunie stwierdzone wady. Jeżeli stwierdzone zostaną wady Przedmiotu Zamówienia 

nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

1) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do faktycznego stopnia obniżenia 

wartości Przedmiotu Zamówienia, wyrażonego w procentach; 

2) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem – żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów Przedmiotu 

Zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest elementy te wykonać zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

7. Odbiory, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 uważa się za zakończone z dniem podpisania 

stosownych protokołów odbioru. 

8. Pod pojęciem "wady" Strony rozumieją także każde odstępstwo w wykonaniu Przedmiotu 

Zamówienia w odniesieniu do postanowień Umowy (wraz z załącznikami). 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia wynosi …………………………. zł 

netto (słownie: ………………………………………………………. złotych ………………………….. groszy netto). 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone w wyniku przeprowadzenia 

postępowania w formie „zaproszenia do składnia ofert”, w związku z czym nie może ono ulec 

zmianie z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w kwocie wynikającej z obowiązującej w 

chwili wystawienia faktury stawki podatku.  

3. Strony postanawiają, że Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu przez Strony odbioru 

końcowego. 
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT  – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

5. Strony postanawiają że Wykonawca może zastosować rozwiązania lub materiały zastępcze, jeżeli 

przyczyni się to do obniżenia kosztów realizacji Przedmiotu Zamówienia i pod warunkiem 

spełnienia wymogów technicznych dla realizowanego zadania. Każda taka sytuacja wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego oraz pisemnego ustalenia pomiędzy stronami szczegółowych 

warunków zastosowania rozwiązań lub materiałów zastępczych, w szczególności zaś zasad 

wynagrodzenia Wykonawcy za poczynienie oszczędności. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 

Wynagrodzenia netto; 

2) w przypadku wykonania elementu Przedmiotu Zamówienia niezgodnie z dokumentacją 

techniczną stanowiąca Załącznik nr 1, w tym zastosowania materiałów, wyrobów, urządzeń 

zamiennych - nie zaakceptowanych uprzednio przez projektanta Zamawiającego - w 

wysokości 5% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony 

przypadek; 

3) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia – w wysokości 0,1% (słownie: jedna 

dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad, w tym wad stwierdzonych w okresie gwarancji  

– w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym jako ostatni dzień na usunięcie 

wad; 

5) w przypadku naruszenia przewidzianych Umową zasad korzystania z podwykonawców – w 

wysokości 10 % Wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1 za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłacenie kary umownej, określonej w ust. 1 pkt 2-5, nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku  zakończenia robót, usunięcia wad lub wykonania innych zobowiązań wynikających z 

Umowy. 
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4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty; Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną 

z dowolnej należności Wykonawcy, w tym z Zabezpieczenia. 

§ 8 

1. Wykonawca w ramach Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na rzeczy i dokumenty 

powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia – na okres 24 miesięcy począwszy od daty 

odbioru końcowego. Powyższa gwarancja nie obejmuje efektu normalnego zużycia. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć – na własny koszt, we własnym 

zakresie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – wszelkie wady rzeczy i dokumentów 

ujawnionych w okresie gwarancji. 

3. Z zastrzeżeniem § 10, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim 

obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko 

Wykonawcy - po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o takim zamiarze  

i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu. 

§ 9 

1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona w sposób rażący lub uporczywy 

narusza jej postanowienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, gdy 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Przedmiotu Zamówienia w ciągu trzech dni od ustalonego w 

Umowie terminu jej rozpoczęcia (§ 2 ust. 1 pkt 1 Umowy), 

2) Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia niezgodnie z warunkami Umowy, a w 

szczególności z właściwą dokumentacją (Załącznik nr 1) i harmonogramem rzeczowo-

finansowym (Załącznik nr 2), 

3) Wykonawca zaprzestał realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

4) ogłoszono likwidację Wykonawcy lub wystąpiły inne podobne zdarzenia uniemożliwiające mu 

wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, gdy Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie 

mógł wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności zapłacić wynagrodzenia. 

4. Strona zamierzająca skorzystać z uprawnienia do odstąpienia wezwie drugą Stronę do 

niezwłocznego wykonania Umowy w sposób należyty, wyznaczając jej 7 - dniowy termin, po 

bezskutecznym upływie którego będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. Wezwanie 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie od Umowy winno być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne, pod rygorem nieważności. 
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace, 

dokonać komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego – inwentaryzacji prac 

wstrzymanych, zabezpieczyć pomieszczenie i je opuścić w ustalonym z zamawiającym terminie, 

nie dłuższym niż 21 dnia od dnia inwentaryzacji. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają wartość faktycznie wykonanych elementów 

Przedmiotu Zamówienia oraz wynagrodzenie proporcjonalne do stopnia zakończonych prac. 

§ 10 

1. Wykonawca może zlecić część prac podwykonawcom, którzy gwarantują fachowe, wydajne i 

odpowiedzialne wykonanie prac, jak również wywiązują się z prawnych zobowiązań płacenia 

podatków, świadczeń socjalnych oraz spełniają wymogi prawa. 

2. Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą niezbędna jest zgoda 

Zamawiającego. Przepis art. 6471 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury, 

o której mowa w § 6 ust. 3 oświadczenie podwykonawcy o zaspokojeniu wszelkich roszczeń 

związanych ze świadczeniem podwykonawstwa. Brak oświadczenia lub jego nieprawidłowość 

poczytuje się za złożenie nieprawidłowej faktury VAT, skutkujące wstrzymaniem wymagalności 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. 

4. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania 

własne. 

§11 

Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak też jej rozwiązanie, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§13 

1. Powstałe w związku z wykonaniem Umowy sprawy sporne, nie rozstrzygnięte przez Strony w 

sposób polubowny, będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług, którzy 

zostali zarejestrowani: w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym pod NIP: 886-20-81-325 – 

Zamawiający i w Urzędzie Skarbowym w ……………………............... pod NIP: ……………………… –  

Wykonawca. Strony oświadczają, że nie zaistniały podstawy faktyczne lub prawne dla 

wykreślenia ich z rejestru podatników czynnych podatku VAT. W razie takiego wykreślenia, 
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Strona wykreślona będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec drugiej Strony za szkodę 

poniesioną wskutek wykreślenia. 

§14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Kosztorys Ofertowy dostarczony od Wykonawcy 

 

 

                        Zamawiający                                                                    Wykonawca 

 

 
___________________            ___________________ 
 
 
      
___________________ 

 


