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UMOWA NR 1/2013 

zawarta w dniu ……………………… w Wiewiecku pomiędzy: 

 
BIOGAZ Przemysław Łąkrol spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową 

Wiewiecko 36C, 73-155 Węgorzyno 
REGON: 320966410 , NIP: 253-032-41-48 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 379185 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 
Prezesa - Jana Mac  

 
a 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

 
§ 1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane: 

1.1 Dostawa oraz montaż separatora masy pofermentacyjnej do biogazowni o mocy 1,6 MW zlokalizowanej w 
miejscowości Przemysław, dz. nr 27/2, gm. Resko powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie.  

 
 

 
§ 2  

1. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia 
podwykonawcy, wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże w przypadku, gdy Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania prac określonych w projekcie umowy lub w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający udzielił zgody na realizację całości lub części zamówienia temu 
podwykonawcy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie. 

2. Wykonanie robót, objętych umową, zostanie stwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym przy udziale 
Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego i przez niego podpisanym. 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania robót objętych umową, których wykonanie w części lub w całości  
Wykonawca powierzył podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez Wykonawcę faktu 
uregulowania przez niego w pełnej wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania 
rozliczanej części robót lub całości. W przypadku przekazania faktury VAT bez ww. udokumentowania, termin 
płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia wymaganych dokumentów. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców oraz za wszelkie 
szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

 
§ 3  

1. Wykonawca wykona roboty w technologii uzgodnionej z Zamawiającym, na podstawie:  
 
a) Wypracowanej koncepcji wspólnie z Zamawiającym podczas wizji lokalnej w miejscu instalacji urządzenia 
b) obowiązujących norm i aprobat technicznych, 
c) zasad rzetelnej wiedzy technicznej, 
d) używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku 

Unii Europejskiej, 
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2. Do wykonania robót objętych umową Wykonawca wykorzysta sprzęt własny lub wynajęty na swój koszt.  
3. Wykonawca, wykonując roboty objęte umową zakupi i dostarczy wszystkie nowe materiały             

i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia.  
4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do dnia odbioru Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Urządzenia.  
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w ramach ustalonego wynagrodzenia, dokumentacji w języku 

polskim dotyczącej przedmiotu Umowy, w szczególności: dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), projektów 
wykonawczych, pełnej dokumentacji powykonawczej. 
 

§ 4  
Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji robót: 
a) warunkiem rozpoczęcia realizacji robót objętych umową jest przekazanie placu budowy, 
b) przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie 7 dni od podpisania umowy, 
c) rozpoczęcie realizacji robót objętych umową nastąpi w terminie 3-ech dni po przekazaniu placu 

budowy, 
d) zakończenie robót: w terminie do dnia 30.04.2013r,  
e) Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, przestrzegać przepisów BHP, ppoż. 

oraz szczegółowych instrukcji Zamawiającego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
dotyczącymi prac objętych niniejszą umową, 

f) Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu 
budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów, materiałów i urządzeń oraz wszelkich 
okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy, 

g) Zamawiający zobowiązuje się do udziału w ustaleniu rozmiarów szkód, w przypadku powstania ich w czasie 
wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych z jego winy lub                     
w wyniku zastosowania niewłaściwej technologii przy wykonywaniu robót, które to szkody powstały w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy. 

§ 5  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

kwota netto: …………….. zł 
kwota netto słownie: 
+ podatek VAT 23%: 
Kwota brutto: 
Kwota brutto słownie: 

………………………………… 

…………….. zł 
…………….. zł 
…………….. 00/100 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało skalkulowane, biorąc pod uwagę, iż Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować przedmiot umowy w sposób kompletny, co oznacza, że wszystkie koszty wynikające z realizacji 
umowy od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do daty jego odbioru, są pokrywane przez 
Wykonawcę i zawarte zostały w wynagrodzeniu ryczałtowym. Dotyczy to w szczególności kosztów: 
a) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 
b) zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 
c) utrzymania zaplecza, 
d) ubezpieczenia, 
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
f) obsługa geodezyjna 

3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących                            
i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących                      
i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy – z wyłączeniem 
kosztów prowadzenia rachunku dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy w przypadku zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub jego części, które pokrywa Wykonawca.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
……………. a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb 
podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP: …………………… 

§ 6 

1. Rozliczenia należności za wykonanie robót następować będzie fakturami częściowymi w następujący sposób: 

• 60% netto + podatek VAT - po wykonaniu prac objętych umową 
• 40% netto + podatek VAT - po dokonaniu uruchomiania i odbioru technicznego przez 

Zamawiającego.  

2. Rozliczenie końcowe nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego Zamawiającego oraz po: 
a) przekazaniu przez Wykonawcę wszelkich protokołów badań, pomiarów, atestów oraz innych dokumentów 
niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy, 

      b) odbiorze końcowym robót, objętych umową, dokonywanym przez Zamawiającego. 

3. O gotowości do przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie. 
Odbiór końcowy robót objętych umową nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do przystąpienia do odbioru. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy uregulowane zostanie przelewem w uzgodnionych w pkt. 1 
terminach, na rachunek bankowy Wykonawcy: 

………………………………………… 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 

§ 7   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w podanych poniżej przypadkach: 

a) za niedotrzymanie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, terminu zakończenia robót objętych 
umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 – za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 pkt d) umowy,  

b) za zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych               
w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 
umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
do ich usunięcia, 

c) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 8 umowy –                       
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
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§ 8  

1. Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 10 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie 
od umowy, w tym w szczególności: 
a) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją, 
b) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności nienależytego 

wykonywania robót, niezgodnie z warunkami zamówienia i obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką 
budowlaną.  

2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że wykonanie prawa odstąpienia wywołuje skutki ex nunc (z dniem odstąpienia od 
umowy). 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, Wykonawca: 
a) wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla 

zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 
b) usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój personel z terenu budowy, uporządkuje teren budowy, 

jak również zabezpieczy teren budowy do daty przekazania go Zamawiającemu, 
c) przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień 

odstąpienia, 
d) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne 

dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
a) wynagrodzenie za te roboty, które zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie ze sztuka budowlaną                    

i dokumentacją do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół 
inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego                           
i Wykonawcy, 

b) poniesione przez Wykonawcę uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy, 
jednakże jedynie w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 
 

                                                                § 9 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót objętych umową. 

2. W okresie trwania gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o usterkach lub 
wadach fizycznych i prawnych wykonanego przedmiotu umowy, a Wykonawca w ciągu najpóźniej  2 dni od 
daty zgłoszenia usunie wadę lub usterkę bądź uzgodni z Zamawiającym, w formie pisemnej, inny termin ich 
usunięcia. 

3. Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia wynikające 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu robót objętych umową. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczone materiały i urządzenia. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały oraz urządzenia 
jest zależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta. 

 
                                                                § 10 

1. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

Pan(i) …………………………………………… , tel.: …………………………………………………  

2. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 

………………………………………….. 

 
§ 11 

1. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
2. W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego w Koszalinie. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4. 

4. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie 
wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach strony powiadamiają się wzajemnie                
w formie pisemnej.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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