
 

 

 
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 
Zawarta w Olsztynie w dniu ........... r. pomi ędzy : 
 
Tomaszem Lewandowskim prowadz ącym działalno ść gospodarcz ą pod nazw ą  Tundra 
House  Tomasz Lewandowski,z siedzib ą w Sz ąbruku przy ul.Jagodowej 48, 11-036 
Gietrzwałd, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Info rmacji o Działalno ści 
Gospodarczej, posiadaj ącym NIP 7391528400, REGON 280249640  , zwanym dalej 
Wykonawcą. 
a,  
                     zam. W                                    , 
posiadaj ącym NIP: ……, PESEL: …… zwanym dalej Inwestorem. 

 
§ 1 

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonan ia roboty 
budowlanepolegaj ące na wykonaniu stanu surowego otwartego  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce gruntu o nr  …...  poło żonej w 
….......... , przy ul. …....... . 
2. Szczegółowy zakres  robót  okre śla kosztorys ofertowy sporz ądzony przez 
Wykonawcę i,  stanowi ący zał ącznik numer 1  do umowy. 
3. Inwestor o świadcza, i ż dysponuje wszelkimi dokumentami niezb ędnymi do 
realizacji robót stanowi ących przedmiot umowy oraz legitymuje si ę prawem do 
dysponowania gruntem na cele budowlane, na którym r ealizowane b ędą roboty. 
4. W przypadku wyst ąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, 
nieprzewidzianych w umowie, Wykonawca mo że przyj ąć je do wykonania na 
podstawie protokołu konieczno ści, sporz ądzonego w formie pisemnej i 
podpisanego przez obie Strony. Inwestor zapewni dok onanie i zatwierdzenie 
odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej, potr zebnych do wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych. 
 

§ 2 
Inwestor przeka że wykonawcy dokumentacj ę projektow ą, niezb ędną do wykonania 
przedmiotu umowy, w terminie umo żliwiaj ącym Wykonawcy terminowe 
przyst ąpienie do wykonywania robót, nie pó źniej jednak ni ż do dnia ……….  . 
Na dokumentacj ę projektow ą składaj ą si ę w szczególno ści: decyzja o 
pozwoleniu na budow ę, projekt zagospodarowania działki lub terenu 
sporz ądzony na aktualnej mapie, projekt architektoniczno– budowlany, 
oświadczenia wła ściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dost aw 
energii, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przył ączenia obiektu 
do sieci wodoci ągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetyc znych, 
telekomunikacyjnych oraz dróg l ądowych. 

 
§ 3 

1. Strony ustalaj ą nast ępuj ące terminy realizacji robót: 
a) termin rozpocz ęcia robót - …………., 
b) termin zako ńczenia robót - …………. 
2. Inwestor przeka że Wykonawcy plac budowy najpó źniej w dniu ……………… , na 
placu znajduj ą si ę przył ącze prowizoryczne wody i energii elektrycznej. 



 

 

3. W przypadku opó źnienia w przekazaniu placu budowy, terminy wykonani a 
przez Wykonawc ę przedmiotu Umowy, ulegaj ą automatycznemu przesuni ęciu o 
czas opó źnienia w przekazaniu. Ponadto je żeli w trakcie przekazania lub po 
rozpocz ęciu przez Wykonawc ę realizacji robót oka żę si ę, że z przyczyn 
niele żących po stronie Wykonawcy plac budowy nie nadaje si ę do prawidłowego 
i terminowego zako ńczenia robót okoliczno ść ta zostanie przez Wykonawc ę 
zgłoszona Inwestorowi. Inwestor zobowi ąże si ę do nale żytego przygotowania 
placu budowy w okre ślonym przez strony terminie. W takim przypadku term in 
wykonania Umowy ulega przedłu żeniu odpowiednio o okres opó źnienia 
spowodowany ww. okoliczno ściami. 
4. Ponadto Strony ustalaj ą, że w przypadku: 

a) wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, 
b) warunków pogodowych, w których wykonywanie robót ni e jest według 

wymogów technicznych mo żliwe lub te ż nie jest zalecane, 
c) przerwy w dostawach energii elektrycznej lub innych  mediów, 

niezb ędnych do realizacji przedmiotu umowy,  
d) przerwania lub wstrzymania robót przez Inwestora b ądź inne uprawnione 

do tego podmioty, 
e) wyst ąpienia zdarze ń o charakterze siły wy ższej, 

odpowiednie terminy wykonania robót okre ślone w Umowie ulegaj ą 
automatycznemu przesuni ęciu o czas trwania tych okoliczno ści. 
5. Sił ą wy ższ ą w rozumieniu niniejszej umowy jest zdarzenie zewn ętrzne i 
niezale żne od woli Stron, niemo żliwe do przewidzenia i unikni ęcia, powstałe 
po dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym mi ędzy innymi: stan wojny, stan 
wojenny, stan kl ęski żywiołowej, strajki, rewolty, itp., je żeli 
uniemo żliwiałoby Stronie cz ęściowo lub całkowicie spełnienie jej obowi ązków 
umownych. Gdyby zdarzenia takie miało miejsce Stron a nim dotkni ęta 
zobowi ązuje si ę do zawiadomienia drugiej Strony w jak najkrótszym terminie, 
a tak że zobowi ązuje si ę do doło żenia wszelkich stara ń w celu ograniczenia 
skutków i nast ępstw tego zdarzenia.  

 
§ 4 

 
1. Od chwili przekazania placu budowy do czasu odbi oru robót  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno ść cywiln ą za szkody wynikłe na tym terenie zwi ązane 
bezpo średnio z realizacj ą przedmiotu Umowy. Wykonawca posiada aktualn ą 
polis ę OC nr................. wystawion ą przez HDI Asekuracja. 
 
2. Wykonawca wst ępnie zapoznał si ę z placem budowy w zakresie 
inwentaryzacji terenu przekazanej mu przez Inwestor a, dokumentacj ą 
projektow ą budynku i w dniu podpisania umowy nie wnosi do nic h żadnych 
uwag, uznaj ąc je za wystarczaj ące do rozpocz ęcia robót. 

 
§ 5 

1. Do obowi ązków Inwestora nale ży: 

a) uzyskiwanie dokumentacji terenowo-prawnej i innych zezwole ń i 
pozwole ń okre ślonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw oraz 



 

 

dokumentacji uzbrojenia zewn ętrznego terenu (aktualnej planszy 
koordynacyjnej uzbrojenia terenu) ze wskazaniem mie jsc przył ączy, 
b) zapewnienie na placu budowy dostaw wody i energii e lektrycznej 
oraz innych mediów w ilo ści niezb ędnej do wykonywania robót obj ętych 
Umową, na koszt Inwestora.  
c) uczestnictwo w odbiorach wykonanych robót, 
d) zapewnienie odbioru i wywozu odpadów powstałych prz y wykonywaniu 
robót, 
e) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, 
f) zlecenie wykonania niezb ędnych elementów budynku i infrastruktury, 
wpływaj ących na post ęp prac budowlanych Wykonawcy, za ś nie uj ętych w 
Umowie i kosztorysie ofertowym.  

 
§ 6 

Wykonawca zobowi ązuje si ę wykona ć prac ę terminowo i bez usterek, zgodnie ze 
sztuk ą budowlan ą, z zachowaniem wszelkich zasad i obowi ązuj ących norm. 
Ponadto do obowi ązków Wykonawcy nale ży: 
a)zapewnienie porz ądku na placu budowy i uprz ątni ęcie placu budowy po 
zako ńczeniu robót, 
b) zapewnienie Inwestorowi mo żliwo ści stałej kontroli prowadzonych robót, 
c) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika  budowy, 
d)wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierd zenia mo żliwo ści 
powstania zagro żenia bezpiecze ństwa oraz bezzwłoczne zawiadomienie o 
powyższym wła ściwych organów oraz Inwestora. 
  
 

 
 

§ 7 
 

1.  Za wykonanie robót stanowi ących przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w wysoko ści......... zł (słownie: 
.................................. złotych. 

Do wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podat ek VAT w stawce 
obowi ązuj ącej w dacie fakturowania.  
3. Rozliczenie robót nast ępować b ędzie cz ęściowo, po wykonaniu przez 
Wykonawcę danego etapu robót, zgodnie z ustalonym przez Stro ny 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
4.Podstaw ę do wystawienia faktur cz ęściowych oraz faktury ko ńcowej stanowi ą 
odpowiednio  protokoły odbiorów cz ęściowych robót oraz protokół ko ńcowego 
odbioru robót.  
5.Wysoko ść wynagrodzenia Wykonawcy mo że ulec zmianie, je żeli w trakcie 
wykonywania przedmiotu Umowy, Inwestor zdecyduje o użyciu materiałów lub 
technologii zamiennych, innych ni ż na podstawie dostarczonych mu dokumentów 
przewidywał Wykonawca. Zakres rzeczonych zmian zost anie przez Strony 
uzgodniony w formie aneksu do Umowy. 
 
 



 

 

 
§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia  Wykonawcy winna nast ąpi ć w terminie trzech dni od 
przekazania przez Wykonawc ę faktury, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze.. 
2. Dniem dokonania zapłaty jest dzie ń zaksi ęgowania środków na rachunku 
Wykonawcy. 
3. Od wpłat dokonanych po terminie nale żą si ę odsetki ustawowe.. 

§ 9 
(wariant I) 
Przedstawicielem Inwestora na placu budowy b ędzie zatrudniony przez niego 
kierownik budowy w osobie ......................... ..., nr. upr. bud. 
................. 
(wariant II) 
Wykonawca zobowi ązuje si ę zapewni ć  kierownika budowy posiadaj ącego 
wszystkie wymagane przepisami uprawnienia i stosown e kwalifikacje. 
 

§ 10 
(wariant I) 
1.Inwestor zobowi ązuje  si ę dostarcza ć we własnym zakresie i na własny 
koszt materiały niezb ędne do wykonania robót zgodnie z zamówieniem 
Wykonawcy zaakceptowanym przez kierownika budowy or az zgodnie z zało żeniami 
projektu, w terminach wskazanych przez Wykonawc ę. Wykonawca doło ży stara ń, 
aby wskaza ć Inwestorowi miejsca sprzeda ży materiałów, w których zgodnie z 
jego wiedz ą obowi ązuj ą korzystne warunki zakupu takich materiałów. 
2. Niedochowanie terminu dostarczenia odpowiednich materiałów uprawnia 
Wykonawcę do naliczenia kary umownej w wysoko ści … złotych za ka żdy dzie ń 
opóźnienia oraz powoduje przedłu żenie terminu wykonania robót o czas 
trwania tej okoliczno ści. 
(wariant II) 
Wykonawca zobowi ązuje si ę, na wył ączny koszt i ryzyko Inwestora, dokonywa ć 
zakupu i dostarcza ć  materiały niezb ędne do wykonania robót zgodnie z 
potrzebami wynikaj ącymi z projektu i bie żącym zaawansowaniem robót, po 
uzgodnieniu z Inwestorem  i kierownikiem budowy ora z przedstawi ć 
Inwestorowi faktury/rachunki dokonanych zakupów. Na  zakup materiałów 
Wykonawca b ędzie ka żdorazowo pobierał zaliczki w kwotach uzgodnionych z  
Inwestorem. Rozliczenie zaliczki oraz ewentualny zw rot kosztów zakupu 
Wykonawcy winno nast ąpi ć w terminie … dni od przedło żenia Inwestorowi 
faktur/rachunków za materiały.  
 

§ 11 
W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestora dokum entacja b ądź materiały 
nie nadawały si ę do prawidłowego wykonania robót , Wykonawca zobowi ązuje 
si ę niezwłocznie zawiadomi ć o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy. 
Inwestor zobowi ąże si ę do odpowiedniego poprawienia dokumentacji lub 
zast ąpienia wadliwych materiałów wła ściwymi w okre ślonym przez strony 
terminie. W takim przypadku termin wykonania Umowy ulega przedłu żeniu 
odpowiednio o okres opó źnienia spowodowany ww. okoliczno ściami. Wykonawca 
może równie ż naliczy ć kar ę umowną  w kwocie.....za ka żdy dzie ń opó źnienia   
w  dostarczeniu prawidłowego materiału b ądź dokumentacji. 



 

 

 
§ 12  

Wykonawca zobowi ązuje si ę dostarczy ć na plac budowy odpowiednie maszyny i 
urz ądzenia oraz pomieszczenia stanowi ące zaplecze budowy. 

 
§ 13 

1. Obiory cz ęściowe i ko ńcowy robót  nast ępować b ędą w obecno ści Wykonawcy, 
Inwestora i kierownika budowy. Z czynno ści odbioru cz ęściowego i ko ńcowego 
będzie spisany protokół zawieraj ący wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru, w tym list ę wykrytych wad wraz z terminami ich usuni ęcia. 
2. Inwestor dokonuje odbioru robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu w 
terminie … godzin od dnia ich zgłoszenia przez Wyko nawcę. W przypadku 
je żeli Inwestor nie przyst ąpi w powy ższym terminie do odbioru robót 
zanikaj ących i robót zbrojarskich, uznaje si ę je za odebrane bez żadnych 
uwag.  
3. Inwestor zobowi ązuje si ę dokona ć odbioru cz ęściowego  zgłoszonych robót 
w ci ągu trzech dni roboczych, od momentu zgłoszenia, za ś odbioru ko ńcowego 
robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowo ści do ich odbioru. W 
przypadku zgłoszenia w trakcie odbioru wad nadaj ących si ę do usuni ęcia , 
zostan ą one usuni ęte  w terminie uzgodnionym przez Strony, uwzgl ędniaj ącym 
czas technicznie niezb ędny na ich usuni ęcie..  
4. Je żeli w toku odbioru ko ńcowego zostan ą stwierdzone wady robót 
nienadaj ące si ę do usuni ęcia, Inwestorowi przysługuj ą nast ępuj ące 
uprawnienia: 
a) żądanie obni żenia wynagrodzenia w wysoko ści uzgodnionej przez Strony, 
je żeli wady umo żliwiaj ą u żytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, 
b) prawo do odst ąpienia od umowy, je żeli uniemo żliwiaj ą one u żytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5. W przypadku nieuzasadnionego nie przyst ąpienia przez Inwestora do 
czynno ści odbioru, przerwania odbioru b ądź te ż nieuzasadnionej odmowy 
odbioru Wykonawca ma prawo do sporz ądzania jednostronnego protokołu odbioru 
i wystawienia faktury ko ńcowej za wykonane roboty. W takim przypadku 
jednostronny protokół odbioru ko ńcowego robót uznaje si ę za obowi ązuj ący 
obie Strony Umowy. 
 
 

§ 14 
1. Je żeli Wykonawca b ędzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umow ą b ądź 
wadliwie, Inwestor mo że wezwać Wykonawc ę do zmiany sposobu ich wykonywania 
i wyznaczy ć ku temu odpowiedni termin. 

2.  Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestor b ędzie miał prawo od 
umowy odst ąpi ć w terminie … dni albo powierzy ć dalsze wykonanie 
umowy komuś innemu. 

3.  Wykonawca bez wyznaczania Inwestorowi terminu dodat kowego mo że 
odst ąpi ć od umowy w nast ępuj ących przypadkach: 

a)opó źnienia w: przekazaniu placu budowy, przerwy w reali zacji prac, 
zapłaty nale żnego wynagrodzenia, trwaj ącego powy żej …. dni, w 
terminie … miesi ęcy od zaistnienia podstawy uzasadniaj ącej 
skorzystanie z tego prawa. 



 

 

 
§ 14 

 
1. Odst ąpienie od umowy przez Inwestora, z winy Wykonawcy, powoduje 
obowi ązek zapłaty kary umownej przez Wykonawc ę na rzecz Inwestora, w 
wysoko ści 5 % wynagrodzenia umownego netto za prace nie wy konane.2. 
Odst ąpienie od umowy przez Wykonawc ę, z winy Inwestora, powoduje obowi ązek 
zapłaty kary umownej przez Inwestora na rzecz Wykon awcy, w wysoko ści 5 % 
wynagrodzenia umownego netto za prace nie wykonane.  
 
3. Odst ąpienie od umowy powoduje obowi ązek rozliczenia wynagrodzenia za 
wykonane roboty na podstawie protokołu inwentaryzac ji robót podpisanego 
przez obie strony. Postanowienie § 13 ust. 5 oraz § 8 ust. 1-3 stosuje si ę 
odpowiednio. 
4. Wszelkie o świadczenia o odst ąpieniu od umowy winny by ć dokonane na 
pi śmie, z podaniem przyczyny odst ąpienia. 
 

§ 16 
1. W przypadku zwłoki  w terminowym zako ńczeniu  robót przekraczaj ącej 21 
dni Wykonawca zobowi ązany b ędzie do zapłaty Inwestorowi kary umownej w 
wysoko ści …… złotych za ka żdy dzie ń zwłoki                                                       
ccc                                      . 
 

 
§ 17 

1.  Strony uzgadniaj ą, i ż odpowiedzialno ść Wykonawcy z tytułu r ękojmi za 
wady robót stanowi ących przedmiot umowy, wyniesie … miesi ęcy  od daty 
podpisania protokołu odbioru ko ńcowego robót. 

2.  Rękojmia nie obejmuje wad zaistniałych w przypadku  uszkodze ń 
powstałych z winy u żytkownika, w tym na skutek braku konserwacji lub 
wadliwej eksploatacji, uszkodze ń powstałych na skutek bł ędów 
projektowych oraz uszkodze ń powstałych w wyniku działania siły wy ższej 
lub czynników zewn ętrznych (jak np. ulewne deszcze, gradobicia, akty 
wandalizmu, itp.). 
3.  W razie stwierdzenia w okresie trwania r ękojmi wad w wykonanych 
robotach, Inwestor zobowi ązany jest do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia o nich Wykonawcy, nie pó źniej jednak ni ż w terminie …… dni 
od ich wykrycia. 
4.  W przypadku uzasadnionej reklamacji Wykonawca zobow i ązany jest do 
niezwłocznego przyst ąpienia do usuni ęcia stwierdzonych wad, nie pó źniej 
jednak ni ż w terminie … dni od daty otrzymania pisemnego zawi adomienia o 
wadzie. Usuni ęcie wady przez Wykonawc ę powinno nast ąpi ć w terminie 
technicznie uzasadnionym i uzgodnionym przez Strony . 
5.  Wybór sposobu usuni ęcia wady nale ży Wykonawcy. 
6.  W przypadku nie usuni ęcia przez Wykonawc ę zgłoszonej wady w 
ustalonym terminie, Inwestor mo że usun ąć wad ę w zast ępstwie Wykonawcy i 
na jego koszt, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Wy konawcy terminu 
dodatkowego , nie krótszego jednak ni ż … dni od daty odebrania pisma. 



 

 

7.  Na u żyte materiały i wbudowane urz ądzenia obowi ązuj ą gwarancje 
producentów lub sprzedawców, zgodnie z obowi ązuj ącym przepisami b ądź te ż 
na podstawie dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez te podmioty.  

 
 

§ 18 
1.Wszelkich  uzgodnie ń dotycz ących  realizacji niniejszej umowy Inwestor 
zobligowany jest, pod rygorem braku zwi ązania nimi Wykonawcy, dokonywa ć 
bezpo średnio z osob ą Wykonawcy, chyba że Wykonawca upowa żni do tego na 
pi śmie inn ą osob ę. 
2. Wszelkie zawiadomienia i uzgodnienia Stron zwi ązane z realizacj ą 
niniejsze Umowy mog ą by ć, z wyj ątkiem formy wyra źnie okre ślonej przepisami 
prawa lub postanowieniami niniejszej umowy, na pi śmie, ustnie, 
telefonicznie, faksem lub drog ą mailow ą. 
 

   § 19  
W zakresie nienormowanym niniejsz ą umową znajduj ą zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

 
§ 20 

W przypadku sporu miedzy Stronami wynikłego na tle niniejszej Umowy 
wła ściwym dla jego rozstrzygni ęcia b ędzie s ąd miejsca siedziby Wykonawcy. 

§ 21 
Umowę sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
....................                      ......... .............. 
 Wykonawca                               Inwestor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


