
                 Umowa nr WMNŁ/........../2021 
 
zawarta w dniu …………… w Gliwicach pomiędzy: 
Walcownią Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. w 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądu Rejonowego w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289, NIP 969 15 86 199, 
reprezentowaną przez: 

1. …………………………………….……….. -  …………………….. 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną/nym przez: 

1. ………………….. - …………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ.  
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie 
robót budowlanych polegających na rozbiórce (wyburzenie) budynku tzw. zaplecza nr 5, przy ul. 
Metalowców 6 w Gliwicach” 

  
 

§ 1 
 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce (wyburzenie) budynku 
tzw. zaplecza nr 5 (nr inw. 10 100 044) należącego do Walcowni metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A., 
mieszczącego się na działce 304, przy ul. Metalowców 6 w Gliwicach, które Zamawiający zleca a Wykonawca 
przyjmuje do realizacji. 

2. Przedmiotowy budynek Zaplecza 05 - nr 10 100 044 o powierzchni użytkowej – 408,00 m², kubatura – 1960,00 
m³ (trzy kondygnacje), budynek z cegły, rok budowy ok. 1906, stropy z trzciny; 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca: 
a) Wykona projekt rozbiórki/wyburzenia; 
b) Powoła kierownika budowy jeśli jest to wymagane prawem; 
c) Uzyska wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne na prace rozbiórkowe; 
d) Poprowadzi roboty rozbiórkowe wraz z dziennikiem budowy pod nadzorem uprawnionego kierownika 

budowy (robót) Wykonawcy.  
e) Ogrodzi i oznaczy należycie teren rozbiórki w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 

przebywających na tym terenie i w jego obrębie  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
należycie zabezpieczy budynek przylegający do budynku wyburzanego i budynki sąsiednie. 

f) Wyburzy budynek, 
g) Wywiezie i zutylizuje zgodnie z wymogami prawa materiały powstałe w wyniku prowadzonych prac; 
h) Dokona wyrównania terenu i uporządkuje plac po rozbiórce; 
i) Wykona kompletną dokumentację powykonawczą, niezbędną do złożenia we właściwym urzędzie w 

celu wykreślenia budynku z ewidencji budynków i budowli; 
j) Złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu elementy stalowe i żeliwne z rozbiórki  - złom 

stalowy i żeliwny należy do Zamawiającego; 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami BHP. Ponadto 
Wykonawca ma obowiązek zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego, odpowiedzialnemu za realizację umowy, 
najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac, osoby które będą 
wykonywały prace w celu przeprowadzenia szkolenia BHP. Za bezpieczne prowadzenie robót na terenie placu 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, odpowiada dozór Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt środki zapewniające 
ochronę wszystkich zagrożonych osób tj. systemy ochrony zbiorowej – pasywne (jeśli są konieczne), środki 



zapewniające bezpieczeństwo pojedynczych osób – aktywne (jeśli są konieczne) oraz wyposażenie w środki 
ochrony BHP, w tym zagwarantować ich utrzymanie i prawidłową eksploatację dla swoich pracowników. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie i godzinach uprzednio uzgodnionych przez obie 
Strony. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione mienie przez Wykonawcę na terenie 
zakładu. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie udostępnione przez Zamawiającego jego pracownikom. 
9. Nadzór nad pracami objętymi przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie kierownik budowy 

Pani/Pan ………………………………………. Nr tel.  …………………..…………. posiadająca/y uprawnienia budowlane nr 
…………………………………, wydane przez …………………………………………. w dniu ……………………………………………………….. 
a osobą koordynującą ze strony Zamawiającego będzie ………………………………………… nr tel.  …………………………… 

10. Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o  odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego 
zamówienia.  

11. Złom, Wykonawca złoży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z §1 ust.3 pkt. j). 
12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zakończeniu pełnego zakresu przedmiotu 

niniejszej umowy. W przypadku braku zastrzeżeń przez Zamawiającego do wykonanych prac przez 
Wykonawcę, Zamawiający dokona odbioru końcowego prac. Dokumentem potwierdzającym wykonanie 
umowy będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony, sporządzony po przekazaniu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę Dziennika budowy – rozbiórki. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiot umowy 
wykazuje wady, odbioru nie dokonuje się, ustalając 3 dniowy termin na usunięcie wady. 

13. Do sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego o których mowa w ust. 11 upoważnia się ze Strony: 
Wykonawcy: 

1) ………………………………. 
2) ……………………………… 

Zamawiającego: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………... 

 
§ 2 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi: ……… zł netto (słownie: ……………) 

i zostanie powiększone o obowiązujący podatek VAT. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury VAT zgodnie z § 2 ust. 1  

w terminie …………… dni od daty dostarczenia faktury VAT, na nr rachunku bankowego Wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. Cena, o której mowa w umowie nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania niniejszej umowy, a Wykonawca 
oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac 
będących przedmiotem Umowy 

4. Faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.3  
i podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w  § 1 ust. 12. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przedstawienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z realizacją 
prac określonych w umowie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej, niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
2) przedstawienia polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy – przy sumie ubezpieczenia nie niższej, niż 
pełna wartość umowy. 
3) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, powstałe na mieniu 
Zamawiającego i osób trzecich oraz osobach po stronie Zamawiającego i osobach trzecich, również te szkody, 



które powstały w następstwie nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, 
Zamawiającego i osób trzecich. Ubezpieczenie powinno być zawarte na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł 
(słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres 
realizacji umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż 
w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy z 
przedłużonym terminem ważności. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony 
ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania/wykonywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w 
pierwotnej polisie. W przypadku zmiany terminu obowiązywania/wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony. 

 
§ 3 

TERMINY 
1. Strony ustalają:  

a) Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na rozbiórkę nastąpi nie później niż 14 dni od daty podpisania 
umowy; 

b) Rozpoczęcie prac rozbiórkowych nastąpi nie później niż 14 dni od daty uzyskania decyzji o, której mowa 
w pkt.1 

c) Termin zakończenia prac rozbiórkowych - …… dni od daty uzyskania decyzji o której mowa w ust.1 lit. a, 
nie później jednak niż do dnia ……..  

2. Jeżeli wydanie decyzji o której mowa w ust. 1 będzie opóźnione z winy Wykonawcy, nie będzie to podstawą  
wydłużenia terminu realizacji rozbiórki;  

3. Jeżeli  decyzja o której mowa w ust. 1 nie zostanie wydana  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w terminie 
do dnia …… , termin  zakończenia prac rozbiórkowych zostanie wydłużony o ilość dni opóźnienia. 

4. Jeżeli opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy,  wyniesie więcej niż 10 dni roboczych (liczonych od 
daty ustalonej w § 3 ust. 1. pkt. b i mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zakończenia prac i 
wskazania w nim dodatkowego 10 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie 
wykona przedmiotu zamówienia, Zamawiający – niezależnie od uprawnień określonych w § 4 - ma prawo bez 
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu zlecić wykonanie przedmiotu umowy dowolnemu Wykonawcy 
oraz obciążyć Wykonawcę różnicą ceny w przypadku, gdy inny Wykonawca wykona przedmiot umowy po 
wyższej cenie.  

 
§ 4 

ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony mogą dochodzić kar umownych, jak niżej: 
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych: 

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 
2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

• za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wady nie dłuższego niż 7 dni. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 10 % wartości umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy 
wymienionej w § 2 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości 
rzeczywistej straty. 

5. Odpowiedzialność każdej ze Stron za utracone korzyści drugiej Strony jest wyłączona za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych z winy umyślnej. 

 
§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających  

z realizacji niniejszej umowy.  
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji niniejszej umowy są:  



2.1. ze strony Zamawiającego – ………………. tel. ……………….. 
2.2. ze strony Wykonawcy –      ……………….. tel. ……………….. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 
5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystania 

wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji / wykonania umowy, jak również informacji 
dotyczących drugiej strony oraz jej działalności, w których posiadanie weszła w związku z prowadzonymi 
negocjacjami / zawarciem / wykonaniem umowy.  

6. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 


