
 

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

zawarta w dniu …………….. roku w Smolicach, pomiędzy: 

 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin, zarejestrowaną w 
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 
0000099111, o kapitale zakładowym wynoszącym 44.718.000,- złotych, NIP 621-16-19-001, 
reprezentowanym przez: 

 

1. dr Karol Marciniak - Prezes Zarządu 

 

a 

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

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym 
przez:  

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii SN – 15 kV ” – dz. nr 944/5 obr. Smolice, jedn. ewid. 
Kobylin dla Hodowli Roślin Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR Smolice 146, 63-740 Kobylin  
 
2.Miejscem wykonania Przedmiotu Umowy jest: miejscowość Smolice, działka nr 944/5 , gmina 
Kobylin , powiat Krotoszyn , województwo wielkopolskie 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z terenem realizacji Zadania, 
infrastrukturą terenu budowy oraz jego specyfikacją, jak również, że otrzymał od HR Smolice  
wszelkie niezbędne dane i informacje mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności dotyczące 
realizacji Zadania. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po 
terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 
roszczeń od HR Smolice oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia 
wykonania Zadania.  

3. Rysunki, projekty, obliczenia, itp. przekazane Wykonawcy przez HR Smolice pozostają wyłączną 
własnością HR Smolice. Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy. Zabronione jest, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia HR Smolice kopiowanie, 
powielanie, publikowanie lub udostępnianie ich części lub całości osobom trzecim.  

§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Zadania :  



1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie wykonania Zadania od dnia 16.03.2020 r.  

2) zakończenie wykonania Zadania w terminie do dnia 31.03.2020 r.  

2. Za termin zakończenia wykonania Zadania uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 
końcowego.  

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania Zadania może być zmieniony poprzez uzgodnioną 
zmianę Umowy dokonaną przez Strony.  

4. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonania Zadania lub opóźnia się w 
stosunku do terminu zakończenia wykonania Zadania o więcej niż 10 dni, HR Smolice ma prawo 
powierzyć wykonywanie lub dalsze wykonanie Zadania lub jego części osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonanie Zadania lub jego 
części przez osobę trzecią i wynagrodzenia za jego wykonanie wynikającego z Umowy zostanie 
zapłacona przez Wykonawcę na rzecz HR Smolice, przy czym kwota ta może zostać potrącona przez 
HR Smolice z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4 

1. Za prawidłowe wykonanie Zadania Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie ryczałtowe w  
kwocie ……………………. zł (słownie: 
………………………………………………………………………………………………… złotych).  

2. Do wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy zostanie doliczony podatek 
od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 
Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy powiększone o podatek VAT zwane będzie dalej 
Wynagrodzeniem.  

3. Wynagrodzenie jest stałe i obejmuje kompleksowe wykonanie Zadania zgodnie z Umową                          
i załącznikami stanowiącymi jej integralną część, tj. całość kosztów prac przebudowy, oraz wszystkich 
innych wydatków niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadania na warunkach określonych w 
Umowie nawet, jeżeli nie zostało to wyraźnie określone w Umowie, w tym w szczególności: koszt 
wszystkich materiałów, sprzętu, urządzeń, robocizny i czynności potrzebnych do wykonania Zadania.  

4. Strony ustalają, że podstawą obliczenia wysokości kar umownych będzie Wynagrodzenie.  

§ 5 

1. Rozliczenie i zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie:  

a) faktury końcowej – obejmującej końcowe rozliczenie wykonania Zadania. Faktura końcowa 
zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 14 dni po zakończeniu wykonania Zadania. 
Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej i warunkiem zapłaty Wynagrodzenia 
objętego fakturą końcową będzie sporządzenie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 
bezusterkowe wykonanie Zadanie.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia HR Smolice prawidłowo 
wystawionych faktur VAT.  

3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego HR Smolice.  

4. Z tytułu nieterminowej płatności Wynagrodzenia Wykonawcy należne będą odsetki ustawowe za 
opóźnienie.  

5. HR Smolice ma prawo dokonywania potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami 
Wykonawcy wynikającymi z Umowy.  

§ 6 



Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności, praw i obowiązków 
wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody HR Smolice. Jakakolwiek 
cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 
Umowy.  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, informacji i 
dokumentów pozyskanych w trakcie realizacji Umowy i przy okazji jej wykonywania, chyba, że ich 
ujawnienie jest niezbędne do wykonania Zadania.  

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować Zadanie  w taki sposób, aby nie utrudniać oraz w jak 
najmniejszym stopniu zakłócać bieżącą działalność HR Smolice wykonywaną na nieruchomości, na 
której jest realizowane Zadanie.  

3. Występujące przy realizacji Zadania utrudnienia dla Wykonawcy wynikające z bieżącej działalności 
HR Smolice nie uprawniają Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, za wyjątkiem 
uwzględniania tej okoliczności, jako przesłanki dla zmiany terminu wykonania Zadania w przypadku 
wstrzymania wykonania Zadania przez HR Smolice lub przerwy w wykonaniu Zadania powstałej z 
przyczyn leżących po stronie HR Smolice lub z przyczyn niezależnych od Stron.  

§ 8 

1. Do obowiązków HR Smolice należy:   

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,  

2) dokonywanie odbiorów Zadania w terminach i w trybie ustalonym w Umowie,  

3) zapłata Wykonawcy Wynagrodzenia za wykonanie Zadania w terminach i na zasadach ustalonych 
w Umowie.  

2. HR Smolice uprawnione jest do kontrolowania prawidłowości realizacji przez Wykonawcę Zadania, 
w szczególności, jakości i terminowości, użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania 
postanowień Umowy.  

§ 9 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

1) wykonanie Zadania zgodnie z postanowieniami Umowy oraz załącznikami stanowiącymi jej 
integralną część, Dokumentacją budowlaną i dokumentacją wykonawczą, zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi realizacji Zadania,  

2) protokolarne przejęcie terenu budowy,  

3) ustanowienie kierownika robót,  

4) wykonanie Zadania z materiałów, urządzeń, wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi 
w Enea Operator Sp. z.o.o. standardami, przepisami i normami. 

5) stosowanie się do poleceń i wskazówek HR Smolice przekazywanych w trakcie wykonywania 
Umowy, zgodnych z Umową i przepisami prawa,  

6) opracowanie i przekazanie HR Smolice dokumentacji powykonawczej,  

7) uczestniczenie z HR Smolice w rozmowach i naradach dotyczących Zadania wyznaczonych przez 
HR Smolice. 



8) uporządkowanie terenu, na którym zostało zrealizowane Zadanie, przekazanie odpadów firmie 
zajmującej się odbiorem odpadów na własny koszt na dzień odbioru końcowego,  

9) udzielanie HR Smolice - na jego żądanie - wszelkich wyjaśnień i informacji oraz przygotowywanie 
sprawozdań dotyczących wykonania Zadania Inwestycyjnego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić HR Smolice o wszelkich szkodach budowlanych 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od powstania szkody. W przypadku niewypełnienia 
powyższego obowiązku przez Wykonawcę w terminie, Wykonawca ponosi wszystkie wynikające z 
tego koszty i konsekwencje.  

§ 10 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres trwania Umowy posiadać ubezpieczenie od zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody spowodowane przy wykonywaniu Zadania. 

§ 11 

1. Wykonawca od momentu protokolarnego przekazania mu terenu budowy do podpisania protokołu 
odbioru końcowego ponosi odpowiedzialność w stosunku do HR Smolice i osób trzecich za szkody 
wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu 
całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności HR Smolice.  

2. Dokonanie odbiorów częściowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności określonej                   
w Umowie.  

3. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą odpowiedzialny będzie Wykonawca, 
HR Smolice może zatrzymać całość lub część Wynagrodzenia, w wysokości kwoty odpowiadającej 
szacunkowej wartości szkody do czasu wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela.  

§ 12 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub części Zadania osobom trzecim 
(podwykonawcom). Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za 
własne działania i zaniechania.  

§ 13 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje Zadanie w sposób wadliwy, niezgodnie z Dokumentacją lub 
przepisami technicznymi, w sposób sprzeczny z Umową, HR Smolice może wezwać Wykonawcę do 
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy 
niż 5 dni, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie uprawniony do 
odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania Zadania osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2. W razie skorzystania przez HR Smolice z uprawnień określonych w § 13 ust. 1 Umowy 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o protokół sporządzony przez Strony według 
stanu zaawansowania wykonania Zadania w chwili odstąpienia od Umowy albo momentu przekazania 
do poprawienia lub dalszego wykonania Zadania osobie trzeciej.  

3. Jeżeli HR Smolice powierzył poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania osobie trzeciej ewentualne 
koszty z tym związane, w tym przewyższające koszty wynagrodzenia umówionego z Wykonawcą – 
ponosi Wykonawca.  

4. Postanowienia § 13 ust. 1 - 3 Umowy stosuje się odpowiednio:  

a) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Zadania lub jego części tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w terminach określonych w § 3 ust. 1 Umowy,  



b) w razie zaprzestania wykonania Zadania przez czas przenoszący okres 14 kolejno następujących po 
sobie dni, za wyjątkiem przypadku określonego w § 27 Umowy.  

c) w razie, gdy Wykonawca stał się niewypłacalny lub rozpoczął likwidację prowadzonej działalności 
gospodarczej, a także w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowań egzekucyjnych, jeżeli 
egzekwowane kwoty nie zostaną zapłacone przez Wykonawcę w terminie 30 dni.  

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wstrzymania wykonania Zadania, jeżeli HR Smolice uzna to za 
konieczne oraz do odpowiedniego jego zabezpieczenia na ten czas.  

2. Jeżeli wstrzymanie wykonania Zadania wyniknie:  

a) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność HR Smolice – koszty zabezpieczenia poniesie HR 
Smolice na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych 
przez HR Smolice,  

b) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty zabezpieczenia poniesie 
Wykonawca,  

c) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty 
zabezpieczenia poniosą obie Strony po połowie.  

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę Zadania  Umowy lub niezabezpieczenia przez niego 
robót grożących awarią, HR Smolice może dokonać zabezpieczenia we własnym zakresie lub zlecić 
jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 15 

1. Wykonawca powinien zgłosić HR Smolice zakończenie wykonania Zadania i przedłożyć HR 
Smolice komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Zadania.  

2. Odbiór końcowy Zadania nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez 
przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela HR Smolice. Protokół zawiera ustalenia 
dokonane w toku odbioru. W przypadku braku obecności Wykonawcy przy dokonywaniu czynności 
odbioru w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, HR Smolice posiada uprawnienie 
do jednostronnego dokonania odbioru. W takiej sytuacji ustalenia zawarte w protokole odbioru będą 
dla Wykonawcy wiążące. W przypadku braku obecności HR Smolice przy dokonywaniu czynności 
odbioru w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca posiada uprawnienie 
do jednostronnego dokonania odbioru. W takiej sytuacji ustalenia zawarte w protokole odbioru będą 
dla HR Smolice wiążące.  

3. W przypadku odmowy przyjęcia wykonania Zadania przez HR Smolice (w razie stwierdzenia 
wystąpienia jakichkolwiek wad lub wykonania Zadania niezgodnie ze sztuką budowlaną, 
postanowieniami Umowy itp.), zostanie określona w protokole przyczyna nie odebrania Zadania i 
termin ponownego przystąpienia przez HR Smolice do odbioru.  

4. W przypadku warunkowego przyjęcia Zadania, (które zależy od uznania HR Smolice w przypadku 
stwierdzenia nieistotnych wad), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia, jakości 
wykonanego Zadania, listę wad oraz ustalony przez Strony termin ich usunięcia.  

5. Odbiór Zadania zostaje uznany za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z 
terminem określonym przez Strony w protokole odbioru warunkowego; w takim przypadku za datę 
odbioru końcowego uważana będzie data podpisania protokołu usunięcia wad i usterek.  

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, HR 
Smolice ma prawo do dokonania zastępczego wykonania usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

§ 16 



a) odbiór końcowy – odbiór Zadania  od Wykonawcy przez HR Smolice. Przystąpienie do czynności 
odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 10 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do odbioru. Datę czynności odbiorowych wyznacza HR Smolice. Odbiór końcowy 
powinien być stwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Wykonawcę i HR 
Smolice.  

 

§ 17 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem HR Smolice z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne.  

2. Rękojmią objęte jest wykonanie Zadania wraz z materiałami i urządzeniami wbudowanymi lub 
użytymi przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek ujawnionych i zgłoszonych w okresie 
rękojmi lub gwarancji przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji nawet w przypadku upływu 
rękojmi lub gwarancji.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji zarówno za wady, o których 
Wykonawca wiedział w chwili dokonania odbioru, jak i za wady ujawnione w czasie trwania rękojmi 
lub gwarancji.  

§ 18 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Zadania i 
wygasają po upływie 2 lat.  

2. HR Smolice z tytułu rękojmi może w wyznaczonym terminie żądać usunięcia wady, wymiany 
poszczególnych wadliwych części Zadania na nowe lub obniżenia wynagrodzenia. Wykonawca nie 
może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.  

§ 19 

1. Wykonawca udziela HR Smolice gwarancji, jakości na wykonane Zadanie na okres 36 miesięcy 
rozpoczynający się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Na materiały i urządzenia użyte 
do wykonania Zadania obowiązują okresy gwarancji producentów, których dokumenty Wykonawca 
jest zobowiązany przekazać HR Smolice najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w 
wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.  

3. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy serwisowe wszystkich zamontowanych urządzeń i wyposażenia zgodnie z zaleceniami 
producenta zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji,  

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w wykonanym Zadaniu w momencie jego odbioru, jak 
i powstałych w okresie gwarancji.  

4. HR Smolice z tytułu gwarancji może w wyznaczonym terminie żądać bezpłatnego usunięcia wady 
lub wymiany poszczególnych części wykonanego Zadania na nowe, jeżeli wada ujawniła się w czasie 
trwania gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

§ 20 

1. HR Smolice może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego Zadania 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  



2. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji HR Smolice może żądać 
naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba, że szkoda jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.   

 

 

§ 21 

1. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane pisemnie, telefonicznie lub e-
mailem, jednak w przypadku zgłoszenia telefonicznego wymagane jest następnie jego potwierdzenie 
pisemnie (listem poleconym), na numery i adresy wskazane w Umowie.  

2. Wady wykonanego Zadania nadające się do usunięcia, a stwierdzone w toku czynności odbioru oraz 
w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym 
przez HR Smolice nie dłuższym jednak niż 7 dni.  

3. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, HR 
Smolice może usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych i do 
odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku HR Smolice obciąży Wykonawcę kosztami 
usunięcia wady poniesionymi przez HR Smolice 

4. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.  

5. Postanowienia § 21 ust. 1 - 4 Umowy dotyczą uprawnień HR Smolice wynikających zarówno z 
rękojmi, jak i gwarancji.  

§ 22 

1. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Zadania bez wad 
pozostaje do wartości wykonanego Zadania z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już 
wynagrodzenie HR Smolice może żądać jego zwrotu w takiej części, w jakiej obniżył wynagrodzenie.  

2. W przypadkach spornych HR Smolice zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających 
na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez HR 
Smolice będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez HR Smolice.  

3. Drobne i nieistotne naprawy mogą być wykonywane przez HR Smolice na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy i 
niewykonaniu napraw w ustalonym przez HR Smolice terminie, bez utraty przez HR Smolice 
uprawnień wynikających z rękojmi. W takim przypadku HR Smolice obciąży Wykonawcę kosztami 
usunięcia wady poniesionymi przez HR Smolice.  

§ 23 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca upoważnia HR Smolice do potrącania z Wynagrodzenia kar umownych. Kary umowne 
stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty.  

4. HR Smolice ma prawo do naliczania kar umownych niezależnie od skorzystania z prawa do 
odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar 
umownych. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:  

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania Zadania – w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia,  



b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez HR Smolice na usunięcie 
wad,  

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 
% Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez HR 
Smolice na usunięcie wad,  

d) za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z Umowy lub z 
obowiązujących przepisów prawa - w wysokości 2 % Wynagrodzenia.  

2. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty 
doręczenia wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, HR Smolice będzie uprawniony do potrącania tych 
kar z bieżących należności Wykonawcy 

3. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
wykonania Zadania Inwestycyjnego oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.  

§ 24 

1. HR Smolice może, w okresie obowiązywania Umowy odstąpić od Umowy w całości lub części, w 
terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej 
wymienionych zdarzeń, jeżeli:  

a) zostanie złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidację 
przedsiębiorstwa,  

b) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

d) Wykonawca przerwał wykonywanie Zadania z przyczyn nieleżących po stronie HR Smolice,  za 
wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą i nie realizuje ich przez okres kolejnych 10 dni lub 
opóźnia się tak dalece z wykonaniem Zadania, że wątpliwym będzie jego terminowe zakończenie,  

e) Wykonawca nie rozpoczął wykonania Zadania Inwestycyjnego w terminie 7 dni od daty 
wyznaczonej na jego rozpoczęcie,  

2. Odstąpienie przez HR Smolice od Umowy nie wyklucza zachowania przez HR Smolice wszystkich 
uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji, 
jakości i rękojmi należytego wykonania Umowy i kar umownych.  

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:  

a) HR Smolice ogłosi likwidację;  

b) zostanie otworzone postępowanie naprawcze z wierzycielami HR Smolice,  

c) HR Smolice opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Wykonawcy ponad 30 dni.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.  

5. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:  

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale HR Smolice sporządzi 
protokół inwentaryzacji wykonania Zadania według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym 
Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń),  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane w ramach wykonywanego Zadania roboty budowlane w 
zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 
Umowy,  



c) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, 
materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności. HR Smolice  

6. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad 
części Zadania wykonanego do dnia odstąpienia, ani gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanej do 
dnia odstąpienia części Zadania oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.  

§ 25 

1. W rozumieniu Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 
przewidzenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron (zwana 
dalej Siłą Wyższą). 

2. Wpływ warunków atmosferycznych na wykonanie Zadania, które należało wziąć pod uwagę przy 
zawieraniu Umowy z uwagi na założone terminy realizacji Umowy nie będą uznawane przez HR 
Smolice za okoliczności Siły Wyższej.  

3. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 3 miesiące –Strony podejmą decyzję, 
co do możliwości kontynuacji wykonania Zadania Inwestycyjnego bądź jego zakończenia.  

4. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na 
skutek zdarzeń Siły Wyższej.  

§ 26 

1. Przedstawicielem HR Smolice będzie: (imię, nazwisko, stanowisko)  

…………………………………………………………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: (imię, nazwisko, stanowisko)  

…………………………………………………………………………………  

3. Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana będzie za pomocą poczty, pocztą 
elektroniczną (e-mail), na następujące numery i adresy e-mail:  

- dla: HR Smolice 

e-mail: smolice@hrsmolice.pl  

- dla Wykonawcy:  

e-mail:……………………………………………  

4. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego informowania o zmianie swojego adresu i/lub nr 
faksu i/lub adresu e-mail, w przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy 
adres/faks/adres e-mail będzie uznana za skutecznie doręczoną.  

 

§ 27 

1. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia Stron, dokonane w jakiejkolwiek formie.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Hodowli Roślin Smolice sp. z.o.o. Grupa IHAR w Smolicach.  

§ 28 



Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

Załączniki do Umowy:  

1/ Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, 


