
UMOWA NR : 

W dniu w pomiędzy: 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, 

REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki -

Pana Antoniego Janusza Piechoskiego - zwaną dalej „Zamawiającym" 

a 

z siedzibą w przy 

ul REGON , NIP , reprezentowanym/ą 

przez; , zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 

„ Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Brzozę" 

Zgodnie: 

a) z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, 

b) z ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje roboty budowlane 

związane z wykonaniem oświetlenia kompleksu boisk sportowych przy szkole Podstawowej, 

polegające na wykonaniu poniższych prac: 

a) Wykopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny 
b) Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m na podsypce z piasku, 

15-centymetrową warstwą gruntu i folią kablową o grubości 0,5mm 
c) Rowy kablowe należy zasypać gruntem rodzimym 
d) Kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe w odstępach nie większych niż lOm 

oraz w miejscach załomu i przy słupach 
e) Linie kablowe należy wykonać zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004 
f) Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przez 

uprawnionąjednoslkę wykonawstwa geodezyjnego 
g) Montaż i stawianie słupów stalowych o wysokości lOm na fundamentach betonowych 

prefabrykowanych 



h) Do oświetlenia boiska piłki nożnej należy zainstalować na słupach po trzy projektory z 
lampami metalohalogenkowymi 400W, które należy umieścić na głowicach zezwalających 
na regulację w azymucie i koncie podniesienia 

i) We wnętrzach słupów należy zainstalować złącza słupowe typu „NTB-3", z któiych należy 
zasilić każdą oprawę przewodem Y D Y 3*2,5mm" wciągniętym do słupa 

j) Do oświetlenia boiska do siatkówki i kosz>'kówki należy zainstalować na słupach po dwie 
oprawy na głowicach regulacyjnych, a na wierzchołku słupów zainstalować głowice 
dostosowane do montażu pięciu projektorów 

k) Należy sprawdzić masę zastosowanych opraw i głowic, dopuszczalne obciążenie słupa oraz 
uzyskać certyfikat producenta słupa 

1) Dla zasilania obwodów oświetlenia boisk sportowych należy wykonać wewnętrzną linię 
zasilającą przewodem Y D Y 5*6mm' wyprowadzoną z istniejącej tablicy rozdzielczej „TS'' 
w budynku Sali gimnastycznej do projektowanej tablicy rozdzielczej „TO" 

m) W tablicy rozdzielczej „TS" należy zainstalować zabezpieczenia nadmiarowo prądowe 
n) Linię należy wykonać w listwie instalacyjnej prowadzonej pod sufitem korytarza 
o) Przy wejściu do Sali gimnast>cznej od strony boiska należy zainstalować tablicę rozdzielczą 

:T0" 
p) Należ)' zainstalować w tablicy rozdzielczej „TO" wyłącznik ochronny o wyłączalnym 

prądzie upfywu Ia=0,03 A 
q) Po wykonaniu instalacji odbiorczych i ochronnych należy przeprowadzić badania i pomiary 

sprawdzające skuteczność ochrony przeciwpożarowej 
r) Dla ochrony linii zasilających i instalacji odbiorczej przed skutkami przepięć 

atmosferycznych i łączeniowych w tablicy rozdzielczej „TO" zainstalować dwustopniowe 
ograniczniki przepięć 

s) Dla ochrony odgromowej słupy należy wyposażyć w zewnętrzne zaciski uziemiające 
t) Wzdłuż linii kablowej ( w odległości za najmniej O.lm od linii kablowej) wykonać uziom 

powierzchniowy i połączyć z zaciskami ochronnymi slupów 
u) Linię kablową oświetlenia boisk sportowy ch należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami 
v) Należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty 

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
w) Przed przyłączeniem Do sieci dystrybucyjnej i oddaniem budynku zaplecza kompleksu 

sportowego oraz linii kablowej oświetlenia boisk sportowych do eksploatacji instalacja 
elektryczna odbiorcza i ochronna powinna zostać poddana oględzinom, pomiarom i próbom, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60363-6-61 w celu sprawdzenia, czy 
została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów 

x) Należy wykonać badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych, pomiary rezystancji 
izolacji, badanie skuteczności ochrony przez samocz)'nne wyłączanie zasilania w instalacji z 
wyłącznikami różnicowoprądowymi 

y) Należy wykonać pełną obsługę geodezyjną (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 

wytyczenia 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż: do 0.12.2017r. 



§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie terenu robót (zaleca się zastosowanie wygrodzenia robót przed dostępem 

osób postronnyeh); 

3) Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie szkoły wszelkie kwestie dotyczące 

korzystania z obiektu należy uzgadniać z Dyrektorem szkoły 

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U . z 2006r. Nr 

156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiająeego 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 

budowie wyrobu; 

6) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

7) Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U . Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U . Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 

zmianami), 

8) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 



10) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

13) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzehni lub instalacji; 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze; 

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie 

dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

potwierdzone kopiami aktualnych uprawnień oraz zaświadczeń z odpowiedniej izby zawodowej. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokośei _ . . , złotych (słownie złotych: 

). Wynagrodzenie obejmuje podatek 

V A T , w kwocie złotych. 



2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją ww. robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku V A T , uprawnionym do wystawienia faktury 

V A T . 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego protokołu 

końcowego odbioru końcowego robót. 

5. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, 

6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory 

robót ulegających zakryciu oraz odbiory końcowe. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, 

4. Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy, któiy zawierać będzie wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności, który musi zawierać:: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika 

budowy, 

c) protokoły wymaganych prób i sprawdzeń, 

d) protokoły odbiorów częściowych - jeśli dotyczy, 

e) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany 

zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru, 

f) rozliczenie rzeczowe wykonanych robót w postaci zestawienia długości oraz ilości 

charakterystycznych elementów przedmiotu umowy, 



g) paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne, 

h) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną przez właściwy PODGiK, 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,8% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki (termin 

zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy), 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 



§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1] Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni - w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o upływie 10- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 

2} Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3] Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 

Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 

okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1} Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur V A T mimo dodatkowego wezwania -

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2] Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej. Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury V A T przez 

Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 



terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 

od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§10 

Umowy o pod wykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§11 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36 

miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 

§ 1 2 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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 ze zm.) oraz Kodeksu 

cywilnego. 



§ 14 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe - załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2. 

Zamawiający Wykonawca 


