
UMOWA
o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …………..06.2019r., pomiędzy:
Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej
28 w imieniu  której  działa „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-
Białej,  ul.  Partyzantów  nr  44  jako  zarządca  nieruchomości  wspólnej,  reprezentowany  przez
Wojciecha Łozowskiego, zwany w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a 

………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………..
NIP ……………………….., Regon ………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………...       
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: 

Remont balkonów budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 28:
 zgodnie wymaganiami Zleceniodawcy i na warunkach wskazanych w ofercie.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  projektem,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawcy w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte umową w sposób jak najmniej uciążliwy
dla  mieszkańców  i  innych  użytkowników  nieruchomości.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco
usuwał wszelkie prace porządkowe. 

4.  Wykonawca  odpowiada  za  ewentualne  szkody  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do niezwłocznego ich naprawienia we własnym zakresie
i na własny koszt

§ 2 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1.1. Rozpoczęcie robót – ……...06.2019 r.
1.2. Zakończenie robót – …………...2019 r.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: 
2.1. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy. 
2.2. Zlecenia  robót  dodatkowych  lub zamiennych  jeżeli  terminy ich  zlecenia,  rodzaj  lub

zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 
2.3.Wystąpienia  anomalii  pogodowych  lub  innych  nieprzewidywalnych  przyczyn  o

charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
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§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. W  przypadku  potrzeby  wykonania  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  Wykonawca  ma

obowiązek uzyskania na ich wykonanie zgody Zleceniodawcy.
§ 4 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód  komunikacyjnych  oraz  będzie  na  własny  koszt  usuwał  i  składował  wszelkie
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci. 

2.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz  bezpieczeństwo
robót .

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wyłącznej  odpowiedzialności  cywilnej  za
szkody,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami  oraz  do  ponoszenia  wyłącznej
odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej
wysokości.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go Zleceniodawcy najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zleceniodawcy,
w  związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  -  od  ryzyk  budowlanych  oraz  od
odpowiedzialności cywilnej.

2.  Wykonawca  w  dniu  podpisania  umowy  posiada  polisę  ubezpieczeniową
…………………………………., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  będzie  posiadał  polisę  ubezpieczeniową  przez  cały  okres
wykonywania umowy i w okresie gwarancyjnym.

4. Wykonawca obowiązany jest okazać Zleceniodawcy na jego żądanie właściwe polisy 
ubezpieczeniowe. 

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz projektu. 
3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy na każde jego żądanie certyfikat na

znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną dla materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy.

4.  Po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  obowiązany  przekazać
Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  zawierającą  opis  i  rysunki  ewentualnych
zmian w stosunku do projektu oraz wykaz wszystkich materiałów zastosowanych do realizacji
przedmiotu umowy.

§ 7 
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §  1,  strony  ustalają  wynagrodzenie  w

wysokości: ………………………….. zł  brutto (  słownie  złotych:
……………………………………………...).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 

2. Kwota brutto może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
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3. Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy określone zostanie na podstawie
kosztorysu powykonawczego wykonanego wg cen zawartych w ofercie. 

4. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczające poza zakres robót określony
na  etapie  zawarcia  umowy  mogą  być  rozliczone,  gdy  konieczność  ich  wykonania
potwierdzona  została  przez  Zleceniodawcę  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy,  przed
rozpoczęciem ich wykonania.

§ 8
1.  Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać  się  będzie  fakturą

wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym robót. 
2.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  i  końcowego  rozliczenia  stanowi  protokół  odbioru

końcowego robót.
3. Należność będzie regulowana w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury wystawionej

po dokonaniu przez Zleceniodawcę odbioru przedmiotu umowy. 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niedotrzymanie warunków

umowy  są niżej wymienione kary umowne. 
2. Kary naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1  Wykonawca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 
a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,2 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w

wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczonej  od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

d)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zleceniodawcę  z  przyczyn  zawinionych  przez
Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2.2.  Zleceniodawca  płaci  Wykonawcy  kary  umowne:  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z
przyczyn zależnych od Zleceniodawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:
3.1.  Sporządzenia  protokołu  i  inwentaryzacji  wykonanych  robót  wg  daty  odstąpienia  od

umowy. 
3.2.  Wykonania  zabezpieczenia  wykonanych  robót;  koszty inwentaryzacji  i  zabezpieczenia

budowy ponosi strona winna odstąpienia od umowy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą

dochodzić odszkodowania co do pełnej wysokości poniesionej szkody. 
5.  Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych: 

5.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie  leży  w  interesie  Zleceniodawcy,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia  umowy;  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

5.2. Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
5.3.  Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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§ 10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
1.2. Odbiór końcowy

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą
przez  wyznaczoną  przez  Zleceniodawcę  osobę;  Wykonawca  winien  zgłaszać  gotowość  do
odbiorów, o których mowa wyżej,  poprzez zawiadomienie Zleceniodawcy.

3. Wykonawca zgłosi Zleceniodawcy gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio w
siedzibie Zleceniodawcy.

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje
się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zleceniodawca może odmówić
odbioru  do  czasu  ich  usunięcia,  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w terminie
wyznaczonym przez Zleceniodawcę, odpowiednim dla danej wady lub usterki. 

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym,
Zleceniodawca jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zleceniodawcy ………….. miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.
2. Na urządzenia zakupione i zamontowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji

zgodnej  z  gwarancją  jaką  dają  ich  producenci,  lecz  nie  krótszej  niż  36  miesięcy  od daty
odbioru końcowego. 

3.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  usterek
powstałych  z  przyczyn  zawinionych  przez  Wykonawcę w terminie  7 dni,  jeżeli  będzie  to
możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 13
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)
oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 
jeden  egz. dla Zleceniodawcy i  jeden  egz. dla  Wykonawcy. 

      Zleceniodawca                                                                            Wykonawca     
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