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Załącznik nr 3 – wzór umowy  
UMOWA nr …………. 
Zawarta w dniu ………………. roku w ………………. pomiędzy: 
 
1. Voice Net Sp. z o.o. z siedzibą ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,  XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305794, NIP: 5170253464, REGON: 
180327649, kapitał zakładowy 50.000  zł, zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą: 
 
2. ……… z siedzibą w ….. (….) ul. ….., Regon: …, Nip: … reprezentowaną przez …- …., zwanym 
dalej 
Wykonawcą. 
o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania realizacji zadania budowy sieci 

światłowodowej w miejscowościach Nisko, Lubaczów, Przemyśl, Ropczyce w ramach realizacji 

projektu nr POIG.08.04.00-18-248/12 działanie 8.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.4 „Zapewnienie 

dostępu do Internetu na etapie Ostatniej Mili” pt. „Dostęp do Internetu szerokopasmowego dla 

wybranych miast powiatowych województwa podkarpackiego poprzez budowę dostępowej sieci FTTH 

czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.  

 

Zakres umowy obejmuje wybudowanie sieci w trybie zaprojektuj i wybuduj: 

1. Prace przygotowawcze i projektowe; 

2. Zakup 4 szaf dystrybucyjnych światłowodowych wraz z wyposażeniem;  

3. Instalacja 4 szaf dystrybucyjnych światłowodowych;  

4. Zakup i dostawa materiałów do wykonania sieci dystrybucyjnej;  

5. Wykonanie sieci dystrybucyjnej;  

6. Zakup i dostawa materiałów do wykonania przyłączy abonenckich; 

7. Wykonanie przyłączy abonenckich 2700 szt.;  

8. Zakup i dostawa 4 przełączników FTTH - GPON/GEPON oraz 2700 terminali abonenckich 

wraz konfiguracją;  

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany najpóźniej do dnia 31.03.2015,  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

I. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają 

wynagrodzenie netto w kwocie: ……………. PLN (słownie:…………………) wg poniższych 

poszczególnych elementów przedmiotu umowy: 

1. Prace przygotowawcze i projektowe kwota netto …PLN (słownie …); 

2. Zakup 4 szaf dystrybucyjnych światłowodowych wraz z wyposażeniem kwota netto …PLN 

(słownie …);  

3. Instalacja 4 szaf dystrybucyjnych światłowodowych kwota netto …PLN (słownie …);  

4. Zakup i dostawa materiałów do wykonania sieci dystrybucyjnej kwota netto …PLN (słownie 

…);  

5. Wykonanie sieci dystrybucyjnej kwota netto …PLN (słownie …);  

6. Zakup i dostawa materiałów do wykonania przyłączy abonenckich kwota netto …PLN (słownie 

…); 
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7. Wykonanie przyłączy abonenckich 2700 szt. kwota netto …PLN (słownie …);  

8. Zakup i dostawa 4 przełączników FTTH - GPON/GEPON oraz 2700 terminali abonenckich 

wraz konfiguracją kwota netto …PLN (słownie …);  

 

II. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego.   W przypadku zmiany przepisów o podatku VAT w trakcie realizacji 

umowy nastąpi odpowiednia zmiana kwoty brutto co nie wymaga zmiany umowy. 

 

III. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i nakłady niezbędne do poniesienia w związku z 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy (między innymi: robocizna, materiały, sprzęt, wykonanie 

niezbędnych prób, badań i pomiarów, koszty usuwania ewentualnych wad w okresie gwarancji). 

 

IV. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i termin wykonania 

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie  Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty sporządzonej 

przez Wykonawcę, po zapoznaniu się z dokumentacją. 

 

§ 4 

ROZLICZENIE 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie się odbywało fakturami wystawianymi przez 

Wykonawcę. 

2. Faktury wystawiane będą na podstawie protokołów odbioru zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy etapami na podstawie częściowego 

protokołu odbioru.  

4. Faktura VAT zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tej 

fakturze, w terminie 14 dni od doręczenia.  

5. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, Branżowymi Normami 

Budowlanymi, przepisami i wymogami technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone 

przez Wykonawcę, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony 

środowiska i miejscowymi obowiązującymi na terenie budowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Materiały 

powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych; posiada stosowne certyfikaty, atesty, dopuszczenia i wymagane znaki 

bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie zgodnie z przepisami i zasadami bhp i p. poż. 

Stanowisk pracy oraz do sprawowania bezpośredniego nadzoru w zakresie bhp i p. poż.. 

4. Wykonawca bierze odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na placu budowy i za metody użyte przy realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca usunie wszelkie wyrządzone szkody i naprawi lub zwróci koszty związane z 

nieuzasadnionym swoim działaniem na rzecz osób trzecich, podwykonawców i Zamawiającego. 

6. Wykonawca zorganizuje, a po zakończeniu robót zlikwiduje własne zaplecze budowy na swój koszt. 

7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie dbał o porządek i usuwał, wywoził odpady i śmieci na 

swój koszt. 

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którymi posiłkowali się 

podczas realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy tak jak za działania i zaniechania 

własne. 

11. Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający dokona odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót i płatności wynagrodzenia w 

terminach ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest: 

……………………………………. 

§ 7 

ODBIORY 

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub utrudniające 

użytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad obniżających wartość przedmiotu umowy, które 

nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej 

robót; 

b) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa 

do zgłoszenia w okresie gwarancji roszczeń z tytułu wad lub usterek ukrytych, niemożliwych do 

dostrzeżenia podczas odbioru. 

 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi 24 miesięcy, licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2. Wszelkie wady lub usterki robót ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt 

w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia wady lub usterki. 

 

§ 9 

KARY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień przekroczenia terminów umownych określonych w § 2 umowy– w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 

0,01% wynagrodzenia określonego § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie przez Wykonawcę umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 

000 zł (dwadzieścia tysięcy zł). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – 

w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł).  

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli: 

a) zostanie zgłoszony skutecznie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie robót w terminie umownym. 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną lub przepisami 

technicznymi, prawnymi i pomimo wezwania przez Zleceniodawcę nie usuwa uchybień w 

wyznaczonym czasie.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 

 

§ 11 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić może za zgodą obu stron w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, spory 

będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 

      

………………………………      …………………………… 

 

 

 

 


