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WZÓR 

 Umowa Nr ………………. 

 

Zawarta w dniu ……………..…, pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki z siedzibą w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,  

NIP 1990090013 w imieniu której działają:  

Marek Pietruszka - Wójt Gminy Strzeleczki, przy udziale Skarbnika Gminy 

Strzeleczki - Gabrieli Bartoń  

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

a firmą ………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: ……………………………………………. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

 

Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z wynikiem zamówienia: 

 

„Budowa placu zabaw w Racławiczkach – etap I” 

 

Zakres robót, którego dotyczy zamówienie: 

 

1) Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,20 m, malowane proszkowo o długości 92mb 

z dwoma furtkami o szerokości 1m i bramą o szerokości min. 2,15 m. 

2) Przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń, piasek o grubości 30cm na powierzchni 

315m2 wraz z geowłókniną zabezpieczającą przed wyrastaniem roślinności. 

3) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Holland o grubości 6cm wraz 

z podbudową o powierzchni 60m2 oraz z przygotowaniem zakotwienia altany. 

4) Przeniesienie wraz z zakotwieniem (wykonaniem fundamentów) urządzeń  nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 16, 20, 22, 10 z istniejącego placu zabaw zlokalizowanego 

w Racławiczkach przy ul. Szkolnej. 

http://www.strzeleczki.pl/
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5) Przygotowanie terenu pod nawierzchnię boiska do siatkówki – wykopanie dołu 

o wymiarach15x23m oraz głębokości 40cm. 

 

§ 2. 

 

Zakres niniejszej umowy obejmuje roboty w zakresie: montażu urządzeń na placu 

zabaw, wykonanie robót związanych z nawierzchnią oraz montażem ogrodzenia wg 

projektu. 

§ 3. 

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Strony ustaliły  

na dzień 18.12.2020 r. 

§ 4. 

 

1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest protokół 

zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez obie Strony 

umowy. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury, obejmującej 

wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

3. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone, iż przedmiot umowy został wykonany 

wadliwie lub Wykonawca nie zrealizował wszystkich prac objętych zakresem niniejszej 

umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru  

i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do usunięcia wad lub wykonania 

niezrealizowanej części robót.  

4. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie dodatkowym nie usunie wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub nie wykona niezrealizowanej części robót, Zamawiający 

może żądać wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

5. W przypadku, gdy stwierdzone wady uniemożliwiać będą użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie  

do odstąpienia od umowy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

§ 5. 

 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 
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2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest: 

Andrzej Pietras – inspektor ds. inwestycji 

3. Wykonawcę reprezentuje: ……………………………. 

 

§ 6. 

 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie  

w formie ryczałtu. 

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ……. zł 

netto (słownie: ……………………………………………………………………..), 

w tym: podatek 23 % VAT  

wartość brutto wynosi …………….zł (słownie:…………………………………….). 

 

§7. 

 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych nastąpi po jego wykonaniu 

i odbiorze przez Zamawiającego wg § 4. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury do umowy, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Za zapłatę rachunku przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

 

§ 8. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  

lub w okresie gwarancyjnym i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu, 

4) w przypadku nie usunięcia wad w terminie, kary umowne, o których mowa w ust. 1 

pkt 2) i 3), ulegają podwojeniu. 
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5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego za każdy przypadek, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za 

które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość ustalonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody w pełni, strony 

mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji za wykonany i przekazany przedmiot umowy.  

2. Uzgodniony termin gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy, 

który nastąpi po zakończeniu prac. 

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wykonanego przedmiotu 

umowy, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

1) w przypadku, gdy wady nadawać się będą do usunięcia, może odmówić odbioru 

końcowego do czasu usunięcia wad, z zastrzeżeniem, iż w razie nieusunięcia przez 

Wykonawcę wad w terminie ustalonym przez Strony, Zamawiający będzie  uprawniony 

do odstąpienia od umowy; 

2) bez żądania usunięcia wad – uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia; 

3) w przypadku, gdy wady nie będą nadawać się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 10. 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej 

zmiany w terminie 14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust.2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
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do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać: 

a) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,  

b) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy,  

c) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, 

nie dłuższy niż wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa 

w § 2 ust. 2,  

d) warunki płatności: 

• zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,  

• termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 

usługi, 

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

12. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy  

nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek  

w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu,  

że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty 

 

§ 11. 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

  

§ 12. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
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§ 13. 

 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

 

§ 14. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 


