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UMOWA Nr …………….. 

 

W dniu ………….…….2015 r. w Inowrocławiu, pomiędzy: 

 

CIECH Soda Polska  Spółka Akcyjna z siedzibą 88-101 Inowrocław ul. Fabryczna 4, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423633, z kapitałem 
zakładowym wynoszącym 669 050 000 PLN, wpłaconym w całości, posługującą się  NIP:525-23-82-
127, REGON:140777645 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:   

 

1. ……………………………..  -   ………………………………… 

2  ……………………………..  -   ………………………………… 

 

a, 

…………………………………………………………………………………………., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą 
reprezentują: 

 

1. ……………………………..  -   ………………………………… 

2  ……………………………..  -   ………………………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zwani są również w treści Umowy łącznie „STRONAMI” lub każdy z 
osobna „STRONĄ ”. 

   

została zawarta Umowa (dalej  „UMOWA”) o następującej treści: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA  przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie robót  
związanych z projektem p.t. „Kompletne wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie 
budowy instalacji sprężarkowni gazu procesowego A1.32 wraz z pracami towarzyszącymi w 
branżach: 

• Architektura 

• Konstrukcja 

• Instalacje technologiczne 

w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu przy inwestycji pn. „Intensyfikacja 
produkcji sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z 
Zamawiającym i Kierownictwem poszczególnych instalacji Zakładu.” dla Ciech Soda Polska S.A., 
zgodnie z zakresem  i warunkami określonymi w:  

a) OGÓLNYCH WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH                                      I 
MONTAŻOWYCH W CIECH SODA POLSKA SA , stanowiących Załącznik nr 1 do UMOWY 



2 

 

b) Zapytaniu ofertowym ZAMAWIAJĄCEGO nr ……………………. z dnia ……………….2015r. 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do UMOWY 

c) usunięto; 

d) Ofercie techniczno-cenowej WYKONAWCY nr ……………………………………… z dnia 
…………………2015 r. stanowiącej Załącznik nr 4 do UMOWY, 

e) Dokumentacji projektowej  - wyszczególnionej w załączniku nr 5 do UMOWY.  

f) Harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik Nr 6 do UMOWY; 

g) „Zasadach koordynacji prac zbiorowych wykonywanych w tym samym miejscu przez 
pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, w tym prac wymagających 
uzgodnień między służbami energetycznymi i inwestycyjnymi w ramach CIECH Soda Polska ”, 
stanowiących Załącznik Nr 7 do UMOWY; 

h) Cenniku 2015 – opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych, stanowiącym 
Załącznik Nr 14 do UMOWY. 

 

2. Zakresy w dokumentach wyszczególnionych  w ust. 1 niniejszego paragrafu  uzupełniają się, a w 
przypadku rozbieżności poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają  zapisy UMOWY, a 
następnie przedstawione w Załącznikach ust. 1 pkt. a – h,  w kolejności jak wyżej.  

3. Integralną część UMOWY stanowią wszystkie dokumenty wymienione w §1 ust. 1 UMOWY. 

4. WYKONAWCA w terminie odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację 
powykonawczą w wersji papierowej w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (płyta CD)-  2 
egzemplarze.  

5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu pozostaje 
własnością ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. WYKONAWCA w terminie 7 dni od daty podpisania UMOWY przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU 
szczegółowy harmonogram wykonania robót, uwzgledniający odbiory robót zanikających i 
częściowe, zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Przedłożone ZAMAWIAJĄCEMU 
przez WYKONAWCĘ wyżej wymienione dokumenty po ich zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO i 
podpisaniu przez obie STRONY, będą stanowiły integralną część UMOWY jako Załącznik Nr  8 do 
UMOWY. 

7. WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac i dostawy wszelkich materiałów i 
urządzeń w zakresie wyszczególnionym w dokumentach, o których mowa   w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, za wyjątkiem prac i dostaw opisanych w Załączniku Nr 13 (jeżeli taki będzie 
sporządzony). 

8. Wszelka dokumentacja dostarczona WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym w 
szczególności Dokumentacja Projektowa , pozostaje własnością ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o 
dostrzeżonych w trakcie wykonywania robót wadach dokumentacji projektowej, nie później niż w 
terminie trzech dni od daty ich ujawnienia. W takim przypadku WYKONAWCA przedłoży 
ZAMAWIAJĄCEMU założenia odpowiednich modyfikacji w celu usunięcia wad.  

10. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia WYKONAWCY co do przekazanej Dokumentacji Projektowej 
i/lub co do Placu Budowy i dokumentacji dostępnych urządzeń zgłoszone po terminie zawarcia 
Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do 
żądania przez WYKONAWCĘ podwyższenia Wynagrodzenia umownego i/lub żądania przesunięcia 
terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy. 

11. W przypadku zaniechania zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zauważonych wadach 
dokumentacji projektowej WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO za 
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szkody wynikłe z powyższego faktu. WYKONAWCA ponadto oświadcza, iż ponosi wszelką 
odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się wad robót, które wynikły z wad dokumentacji 
projektowej, która była przez niego sprawdzona lub wykonana. 

12. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż realizacja PRZEDMIOTU UMOWY 
nastąpi podczas normalnej eksploatacji ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO SODA MĄTWY w 
Inowrocławiu. 

 

§ 2  TERMINY I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się w pełni zrealizować i zakończyć PRZEDMIOT UMOWY wg 
następującego harmonogramu czasowego: 

1) termin rozpoczęcia robót - niezwłocznie po podpisaniu Umowy,  

2) termin zakończenia całości prac – do 30.11.2015 r. – z uwzględnieniem harmonogramu 
wykonania poszczególnych etapów zawartego w Załączniku Nr 8 do UMOWY. 

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje przekazanie placu budowy na podstawie protokołu przekazania placu 
budowy stanowiącego Załącznik Nr 10 do UMOWY. 

3. Z dniem przekazania placu budowy na WYKONAWCĘ przechodzi odpowiedzialność za szkody 
wynikłe na tym terenie oraz za szkody wyrządzone podmiotom trzecim i środowisku w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi. 

4. Przez zakończenie robót Strony rozumieją stan umożliwiający niezakłócone korzystanie z 
PRZEDMIOTU UMOWY zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzony protokołem odbioru 
końcowego robót bez uwag. 

 

§ 3  WYNAGRODZENIE 

 

1. STRONY zgodnie ustalają , że wynagrodzenie należne WYKONAWCY stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot UMOWY w kwocie …………………………………………. PLN 
(słownie: …………………………………………….   …./100) netto plus podatek VAT, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej jest całkowite i ostateczne, ma charakter 
ryczałtowy w rozumieniu art. 632 k.c., obejmuje wszelkie należności WYKONAWCY związane z 
realizacją PRZEDMIOTU UMOWY, w tym wszelkie nakłady niezbędne do zrealizowania całości 
prac i robót oraz każde inne wydatki choćby nie wskazane bezpośrednio w UMOWIE, konieczne 
do zrealizowania PRZEDMIOTU UMOWY. WYKONAWCA oświadcza, że będąc profesjonalistą jest 
świadomy, że chociażby w czasie zawarcia UMOWY nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac, bądź WYKONAWCA błędnie je ocenił i rozmiar bądź koszty prac uległyby zmianie, 
WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.  

3. WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, w 
szczególności w związku, ze wzrostem cen materiałów budowlanych, cen usług budowlanych, cen 
energii, paliw, stali, zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych lub różnic kursowych walut.  

4. Wynagrodzenie nie obejmuje robót dodatkowych, o  których mowa w § 9 ust. 3  OGÓLNYCH 
WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH W SODA POLSKA CIECH SA , 
stanowiących Załącznik Nr 1 do UMOWY. 
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5. Strony wyrażają zgodę na kompensowanie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań powstałych w 
związku z udostępnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego mediów oraz gruntów i obiektów, o 
których mowa w § 4 OGÓLNYCH WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I 
MONTAŻOWYCH W SODA POLSKA CIECH SA, stanowiących Załącznik Nr 1 do UMOWY. 

 

§ 4   WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

 Płatność wynagrodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie następować w transzach 
miesięcznych po wykonaniu przez WYKONAWCĘ kolejnych etapów, na podstawie protokołu 
zaawansowania robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym 
Załącznik Nr 6 do UMOWY na konto bankowe WYKONAWCY: 
…………………………………………………………………….. 

2. Podstawa do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktur będzie Protokół Odbioru robót bez 
uwag, wystawiony każdorazowo po zakończeniu poszczególnych etapów robót i podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli STRON, które WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć 
do każdej wystawionej faktury za wykonane roboty. 

3. Podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO któregokolwiek z Protokołów Odbioru robót nie będzie 
stanowić wyrazu zadowolenia i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Stąd też ostateczne rozliczenie 
PRZEDMIOTU UMOWY dokonane zostanie na podstawie faktury końcowej. 

4. Termin płatności ustala się na 45 dni od daty dostarczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU wraz z 
Protokołami Odbioru robót. Za datę zapłaty ustala się datę obciążenia rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Do faktury VAT WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć: 

1) w przypadku, gdy przy wykonywaniu robót nie korzystał z pracy Podwykonawców, pisemne 
oświadczenie w tym zakresie, 

2) w przypadku, gdy przy wykonywaniu robót korzystał z pracy Podwykonawców: 

oświadczeń podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy 
potwierdzających, iż WYKONAWCA uregulował wszelkie zobowiązania wynikające  z płatności 
na rzecz Podwykonawcy przysługujących mu na podstawie umowy zawartej  między 
WYKONAWCĄ i Podwykonawcą za okres do upływu terminu płatności faktury  WYKONAWCY. 
W przypadku braku takiego oświadczenia, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania 
płatności dla WYKONAWCY do czasu otrzymania dowodu uregulowania płatności na rzecz 
Podwykonawców, a w razie niedostarczenia mu ww. dowodu w dodatkowo wyznaczonym 
terminie lub jeżeli z ww. oświadczenia będzie wynikać, iż WYKONAWCA zalega z płatnościami 
dla Podwykonawcy – dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy ze skutkiem, tak, 
jakby zapłata nastąpiła na rzecz WYKONAWCY, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę. 
Oświadczenie to winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 
WYKONAWCY. Wstrzymane płatności będą nieoprocentowane i przez czas ich zatrzymania nie 
będą płatnościami wymagalnymi, a WYKONAWCA do czasu upływu terminu zatrzymania 
płatności zrzeka się ich dochodzenia, traktując je jako płatności nienależne. 

 

§ 5 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  UMOWY 

 

1. W celu zabezpieczenia właściwego wykonania PRZEDMIOTU UMOWY, a także wykonania 
pozostałych zobowiązań umownych w tym roszczeń z tytuły gwarancji i rękojmi oraz 
ewentualnych roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu nienależytego, nieterminowego lub 
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niewykonania UMOWY przez WYKONAWCĘ, w tym również kar umownych, WYKONAWCA 
zobowiązuje się do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU BANKOWEJ GWARANCJI DOBREGO 
WYKONANIA UMOWY i BANKOWEJ GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK. 

2. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, 
BANKOWĄ GWARANCJĘ DOBREGO WYKONANIA UMOWY  na 15% wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto  , o którym mowa w § 3 ust. 1 UMOWY  , obowiązującą przez cały czas 
wykonywania PRZEDMIOTU UMOWY plus  30 dni od daty zakończenia UMOWY i podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego. Wzór  BANKOWEJ GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA UMOWY, 
stanowi   Załącznik Nr  11 do UMOWY. 

3. Jeżeli termin wykonania PRZEDMIOTU UMOWY wydłuży się z winy WYKONAWCY, bądź nastąpi 
zwiększenie wynagrodzenia, wówczas GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA UMOWY, o której 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie dostosowana do tych zmian i WYKONAWCA 
przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU stosowną do dokonanych zmian UMOWY i zapisów UMOWY dalszą  
GWARANCJĘ DOBREGO WYKONANIA  UMOWY. 

4. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej 14 dni od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego PRZEDMIOTU UMOWY, BANKOWĄ GWARANCJĘ USUNIĘCIA WAD I USTEREK 
na 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 UMOWY, ważną do 
końca okresu gwarancji plus 30 dni. Wzór  BANKOWEJ GWARANCJI USUNIĘCIA WAD I USTEREK  
stanowi  Załącznik Nr 12 do UMOWY. 

5. Gwarancje, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu będą bezwarunkowe, nieodwołalne, 
płatne na pierwsze żądanie, wystawione przez zaakceptowaną instytucję finansową. 

6. Nieterminowe dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji określonych w ust. 2 i 4, spowoduje 
wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności faktur do wartości tych gwarancji do czasu 
otrzymania gwarancji. Zatrzymana płatność będzie nieoprocentowana i przez czas jej zatrzymania 
nie będzie płatnością wymagalną, a WYKONAWCA do czasu upływu terminu zatrzymania 
płatności zrzeka się jej dochodzenia, traktując ją jako płatność nienależną. 

 

§ 6 PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że upoważnionym  przedstawicielem z jego strony jest: Romuald 
Konieczny; tel. 669 600 884. 

2. WYKONAWCA oświadcza, że upoważnionym  przedstawicielem z jego strony jest: 
…………………………….., tel. ……………………………………….. 

3. Koordynatorem ze strony WYKONAWCY w świetle postanowień  zawartych w „Zasadach 
koordynacji prac zbiorowych wykonywanych w tym samym miejscu przez pracowników 
zatrudnionych przez różnych pracodawców, w tym prac wymagających uzgodnień między 
służbami energetycznymi i inwestycyjnymi w ramach Soda Polska CIECH” stanowiących Załącznik 
Nr 7 do UMOWY  oraz Prawa Budowlanego  jest  Kierownik Budowy – 
………………………………………., nr uprawnień: ……………………………………….. 

4. Kierownik budowy WYKONAWCY zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy podczas 
realizacji prac przez WYKONAWCĘ. 

5. Przedstawiciele STRON wskazani w § 6 ust. 1, 2 i 3 nie są umocowane do zaciągania zobowiązań 
finansowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY 
skutkujących zmianą postanowień niniejszej UMOWY. 
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Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego Artykułu nie stanowi zmiany 
warunków UMOWY i nie wymaga dla swej ważności Aneksu a jedynie powiadomienia drugiej 
Strony na piśmie z przyjęciem obowiązków przez osobę nominowaną. 

 

§ 7 OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA oświadczają, że  ich prawa i obowiązki wynikające z  UMOWY są 
zgodne z prawem polskim oraz ich sytuacja techniczna i finansowa umożliwia wypełnienie 
zobowiązań wynikających z UMOWY.  

2. STRONY zgodnie oświadczają, że zapoznały się z dokumentami UMOWY i rozumieją ich treść i 
nie wnoszą do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że w stosunku do jego Firmy nie otwarto likwidacji ani nie zgłoszono 
wniosku o upadłość. 

4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP 525-23-82-127 
oraz upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 

5. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP ………………………………. 

 

§ 8  ODSTĘPSTWA OD OGÓLNYCH WARUNKÓW   

 

STRONY zgodnie oświadczają, że wyłączają ze stosowania lub zmieniają następujące postanowienia 
OGÓLNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH W SODA POLSKA 
CIECH S.A., stanowiących Załącznik Nr 1 do UMOWY: nie dotyczy. 

 

§ 9 ZAŁĄCZNIKI 

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:  

 Załącznik Nr 1 – OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻOWYCH 
W SODA POLSKA CIECH S.A., 

 Załącznik Nr 2 – Zapytanie Ofertowe ZAMAWIAJĄCEGO, 

 Załącznik Nr 4 – Oferta techniczno-cenowa WYKONAWCY, 

 Załącznik Nr 5 – Dokumentacja Projektowa, 

 Załącznik Nr 6 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 

 Załącznik Nr 7 – „Zasady koordynacji prac zbiorowych wykonywanych w tym samym 
miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, 
w tym prac wymagających uzgodnień między służbami energetycznymi i 
inwestycyjnymi w ramach Soda Polska CIECH”, 

 Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Harmonogram Wykonania Robót, 

 Załącznik Nr 10 – Protokół przekazania placu budowy 

 Załącznik Nr 11 – Wzór BANKOWEJ GWARANCJI DOBREGO WYKONANIA UMOWY 

 Załącznik Nr 12 – Wzór  BANKOWEJ GWARANCJI DOBREGO USUNIĘCIA WAD    I USTEREK 
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 Załącznik Nr 14 –   Cennik 2015 – opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych, 

 

§ 10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. WYKONAWCA oświadcza, że zaakceptował wszystkie postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW 
OGÓLNYCH WARUNKÓW REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH W SODA POLSKA 
CIECH SA,  za   wyjątkiem wymienionych  w § 8,  które w sposób odmienny zostały uregulowane w 
UMOWIE.  

2. UMOWA sporządzona została  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
STRON. 

3. UMOWA   wchodzi w życie z dniem podpisania           

 

ZAMAWIAJĄCY: `     WYKONAWCA: 


