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Załącznik nr 3 do zapytania cenowego  

Wzór UMOWY 

zawartej w ………….  w dniu  ………….. pomiędzy 

 

Gminą Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, NIP: 838-14-26-472, Regon: 750148578, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Piotra Rybkę - Wójta Gminy Żabia Wola  

przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny Sroka  

a ………………………………………………………………zwanym dalej ,,Wykonawcą”,   

reprezentowanym przez:  

………………………………………. 

 łącznie zwanymi „Stronami”, została zawarta umowa o treści następującej: 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu 

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość  nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącego załącznik nr 2 do 

Zarządzenia  Nr 114/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 08.11.2019 r., bez stosowania ustawy – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm..) – wyłączenie na podstawie                         

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zawarto umowę o następującej treści: 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w zapytaniu cenowym, w tym w dokumentacji 

technicznej, do którego wykonania zobowiązany jest Wykonawca, 

2) dokumentacja techniczna –przekazane Wykonawcy  projekty budowlane, projekty 

wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB), opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót 

budowlanych oraz sposób ich wykonania, na podstawie których wykonywane będą roboty 

budowlane, 

3) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z zapleczem 

na materiały i urządzenia Wykonawcy, 

4) odbiór końcowy – protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziałem Stron i w stanie 

gotowym do eksploatacji i użytkowania, 

5) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie 

lub wykonanie niezgodnie z dokumentacją techniczną lub z obowiązującymi w tym zakresie 

warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, 

6) usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której usunięcie 

jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem,  

7) gwarancja, gwarancja jakości –– oświadczenie gwaranta określające zakres i terminy 

udzielonej gwarancji oraz uprawnienia Zamawiającego z niej wynikające, wyrażone  

w szczególności za pośrednictwem dokumentów gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, 
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użyte materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 

wykonany przedmiot umowy, w tym na wykonane prace, 

8) dokonanie odbioru końcowego robót – pisemne oświadczenie Zamawiającego o dokonaniu 

odbioru w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

9) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Część I:* zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe 

w miejscowości:  Kaleń  

Część II:* zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe 

w miejscowości Władysławów , 

Część III:* zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne                            

i sportowe w miejscowości Bartoszówka , 

Część IV:* zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i 

sportowe w miejscowości Słubica Dobra . 

 

*niepotrzebne skreślić 

2.  Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących 

przedmiot zamówienia zawiera zapytanie cenowe oraz dokumentacja techniczna. 

3.  Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania 

wymienione w zapytaniu cenowym oraz dokumentacji technicznej są dla niego zrozumiałe i 

wystarczające do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zgłosi do odpowiedniego organu administracji publicznej zamierzenie wykonywania 

robót, w terminie umożliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 2. Termin realizacji i odbiory 

1. Roboty stanowiące przedmiot umowy, określone w § 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać w terminie do 25.09.2020 r. – dotyczy każdej z części.  

2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 

poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu wszystkich dokumentów, określonych co do rodzaju 

w ust. 4 pkt. 1)-7). Wykonawca opatrzy przekazywaną dokumentację, jak również jej części 

stanowiące przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,  

o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. Przedmiotem 

odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po ich wykonaniu. 

3. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca, w 

szczególności kierownik robót.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

oraz niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, a w szczególności przedstawienie 
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Zamawiającemu: 

1) gwarancji, 

2) instrukcji obsługi, 

3) aprobat technicznych, certyfikatów, atestów, 

4) deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU, 

5) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 

6) inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej; 

7) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 

5. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. 

Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin, o którym mowa w ust. 5 biegnie od 

dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt otrzymania zawiadomienia. Na tej podstawie 

Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz wszelkie dokumenty, o których mowa w 4. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo 

prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie 

pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione  

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 11. 

9. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku prowadzonych 

czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że: 

1) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia pkt 5)zawartego w 

definicjach preambuły do umowy, 

2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, 

3) roboty budowlane nie zostały zakończone. 

  W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia, 

Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin lub 

żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. W takim przypadku wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek w rozumieniu 

postanowienia pkt 6), zawartego w definicjach preambuły do umowy, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje  

w opóźnieniu. W takim przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące 

usterek. Usunięcie usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający 

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia 

usterek, z którego sporządzony zostaje protokół usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko 

utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania 

protokołu usunięcia usterek. 
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§ 3. Harmonogram 

1.  Przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej jako 

„Harmonogram”). Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

2.  Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 2 dni 

roboczych od daty jego przedłożenia Zamawiającemu. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

Harmonogram w terminie 2 dni od daty wprowadzenia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag,  

o których mowa w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu w trybie określonym w ust. 2 jest 

jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji Harmonogramu. 

6. Aktualizacja Harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu umowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego i nie powoduje konieczności zmiany treści 

umowy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie w kwocie: 

Część 1* 

 brutto: ….  zł (słownie …. złotych), netto : …………… zł (słownie:….. ) które obejmuje ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na te koszty. 

Część 2 * 

brutto: ….  zł (słownie …. złotych), netto : …………… zł (słownie:….. ) które obejmuje ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na te koszty. 

Część 3 * 

brutto: ….  zł (słownie …. złotych), netto : …………… zł (słownie:….. ) które obejmuje ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na te koszty. 

Część 4 * 

brutto: ….  zł (słownie …. złotych), netto : …………… zł (słownie:….. ) które obejmuje ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na te koszty. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, z zastrzeżeniem ust. 5.  
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3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji technicznej i ich nieujęcia 

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w zapytaniu cenowym lub 

dokumentacji technicznej, lecz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą 

techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, nie będzie podstawą do zwiększenia 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku, gdy okaże się, że biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa lub 

uwarunkowania terenowe, nie można zamontować niektórych urządzeń, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do rezygnacji z dostaw i montażu tych urządzeń - wtedy ich koszt zostanie 

odpowiednio odjęty z wynagrodzenia Wykonawcy. Gdy powstanie konieczność montażu 

dodatkowych urządzeń - wtedy ich koszt zostanie odpowiednio dodany (w ramach posiadanych 

środków na zadaniu) - w przypadku faktycznego zwiększenia ilości urządzeń. Aktualizacja 

wynagrodzenia w takim przypadku zostanie dokonana w oparciu o załącznik do umowy jakim jest 

tabela z wyceną za dostawę i montaż urządzeń wynikających z dokumentacji technicznej.  

6. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Warunkiem zapłaty 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT jest dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy,  potwierdzonego podpisaniem przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT sporządzonej w 

oparciu o protokół końcowy odbioru robót, w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

8. W przypadku dokonania odbioru końcowego ze względu na stwierdzone podczas czynności 

odbiorowych wady, podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust.7, będzie podpisany 

przez przedstawiciela Zamawiającego protokół usunięcia wad. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi Umową 

dokumentami. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

NABYWCA:  

Gmina Żabia Wola z siedzibą przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli (96-321), NIP: 838-14-26-472. 

ODBIORCA: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 

10. Zamawiający podaje numer PEF 838-14-26-472 Zamawiającego, na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/ .". 

11. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen.  

12. Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Zapłata wynagrodzenia uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów 

https://efaktura.gov.pl/
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potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zatwierdzone 

przez Wykonawcę robót budowlanych, że wszelkie zlecone: roboty, dostawy, usługi zostały 

zrealizowane, a należne za nie wynagrodzenie uregulowane w całości. 

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy określonego w ust. 1. 

 

 

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że:  

1)   posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat 

związanych i wynikłych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; 

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw chronionych, a w szczególności 

praw wynikających z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu oraz uszkodzenia, zniszczenia lub 
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utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz 

wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego 

sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - 

opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

5) po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi - posiada 

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, w tym zasoby ludzkie  

i sprzętowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych 

w umowie; 

6) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami 

i odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo budowlane, a także 

obowiązującymi normami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi  oraz  branżowymi, jak 

również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem właściwej organizacji pracy 

i zapewnieniem dobrej jakości; 

7) zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną  

i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż. 

 

§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu opóźnienia 

w realizowaniu przedmiotu umowy, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku 

do terminu określonego w § 2 ust. 1, 

2) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu 

nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego 

przez Zamawiającego, 

3) 0,5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 z tytułu 

nieuzasadnionego przestoju w prowadzonych robotach budowlanych przez okres dłuższy niż  

5 dni roboczych, za każdy rozpoczęty dzień przestoju. 

4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 

Harmonogramie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu 

określonego w zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramie, 

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy, Powiatowemu 

Urzędowi Pracy w Piasecznie i niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn 

nieleżących po jego stronie, Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej. Za przyczynę 

nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej 

do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji. 
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3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia 

brutto umowy, określonego w § 4 ust. 1, 

2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót w toku 

na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie 

uzgodnionym przez strony, 

3) pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy, a uzgodnionym  

z nowym Wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu 

od umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie 

Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym. 

6.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

7.  Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych zgodnie z umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa wykonywanie robót budowlanych na okres 

dłuższy niż 7 dni kalendarzowych lub opóźnia się z zakończeniem wykonania robót 

budowlanych o 14 dni kalendarzowych, 

2) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane niezgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, z dokumentacją techniczną(bez akceptacji Zamawiającego) i nie 

przystąpi do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 

pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) w razie dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych z jakiegokolwiek tytułu, 

wskazanego w umowie, 

4) w razie gdy ujawnią się wady, które nie nadają się do usunięcia i powodują, że obiektu nie 

można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, 

5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania przedmiotu umowy. 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia z ww. przyczyn w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa 

odstąpienia. 
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7. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt 

Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczonych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres 

robót. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa 

ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia w dniu doręczenia stosownego oświadczenia. 

Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu gwarancji za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.  

 

 

§ 7. Obowiązki Zamawiającego 

 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy niezwłocznie (przed terminem wskazanym  

w zgłoszeniu rozpoczęcia robót na podstawie kopii zgłoszenia przekazanej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę) od zgłoszenia rozpoczęcia robót/budowy w Starostwie 

Powiatowym/Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, 

2) sprawdzanie jakości robót zanikających lub ulegających zakryciu nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o terminie ich wykonania, 

3) przystąpienie do odbioru robót będących przedmiotem umowy w terminie 3dni  roboczych od 

daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin 

wykonania robót należy przyjąć wykonanie robót objętych zakresem umowy wraz  

z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej  

powykonawczej, 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

2) zgłoszenie budowy w imieniu Zamawiającego, 

3) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz 

dokumentacji powykonawczej,  

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o przekazaną mu dokumentację techniczną, 

6) wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych 

materiałów i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania 

umowy, 

7) wykonanie w trakcie prowadzonych robót budowlanych właściwych zabezpieczeń 

wynikających z przepisów bhp i ppoż., 
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8) utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, a po 

zakończeniu robót budowlanych usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

9) wykonanie i zamontowanie na każdym placu zabaw i siłowni Regulaminu określającego 

zasady i warunki korzystania. Regulamin powinien określać wszelkie informacje wynikające  

z obowiązujących przepisów,  

10) w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

11) w razie konieczności wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i jego realizacja, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia i Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

12) doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody do terenu budowy oraz ponoszenie 

kosztów zużycia energii i wody dla celów budowy, 

13) opracowanie książki kontroli wg obowiązujących przepisów, 

14) powstałe w trakcie wykonywania robót: 

a) materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca 

złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów, 

c) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; wyrównanie istniejącego terenu może wiązać się  

z koniecznością zakupu i dowozu gruntu, na niektórych działkach znajdują się drzewa, 

dlatego istnieje konieczność wycinki drzew wraz z karczowaniem pni i wywózką karpiny. 

Drewno pozyskane z wycinki zostanie przekazane Zamawiającemu, 

17) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą oraz 

atestami i certyfikatami, 

18) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  atesty, certyfikaty, aprobaty  techniczne  lub deklaracje 

zgodności na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, celem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego materiałów oraz urządzeń budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że użyte przez niego materiały oraz urządzenia odpowiadać będą 

obowiązującym wymaganiom technicznym, posiadają wymagane prawem: atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i spełniają obowiązujące normy, są wolne od wad 

fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają 

odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenie. 

5. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót przechodzi na niego pełna odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, będących skutkiem prowadzonych robót  
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w toku wykonywania niniejszej umowy i dotyczących pracowników Wykonawcy, jak i osób 

trzecich przebywających na terenie robót, 

2) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, jak: zniszczenie materiałów, sprzętu  

i innego mienia, 

3) szkody związane ze zniszczeniem mienia osób trzecich, spowodowane zaniedbaniem 

Wykonawcy. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót  

i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie lub faksem gotowość do odbioru robót będących 

przedmiotem umowy oraz do przekazania Zamawiającemu wraz z wnioskiem  

o dokonanie odbioru końcowego: dziennika budowy, atestów na użyte materiały, wszelkich 

protokołów sporządzonych podczas robót, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej oraz na płycie CD w formie dwg lub dxf oraz 

pdf. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej na okres realizacji niniejszej umowy, umowę 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywanymi robotami. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wykonania robot i wiedzą techniczną. 

 

§ 9. Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy, 

gwarancji na okres 60 miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót-dotyczy każdej 

z części. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 

realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z niewypłaconego jeszcze wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Jeżeli termin usunięcia wad jest niewystarczający, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego pisemnie, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad do 30 dni od 

dnia zawiadomienia o konieczności usunięcia wad, z podaniem uzasadnienia. 

 

 

§ 10. Osoby  

1. Wykonawca wyznacza następujące osoby pełniące funkcje: 

Kierownika Budowy-.................................................................................., tel. .................................. 

2. Wykonawca oświadcza, że ww. osoba posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz  

doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu kopię uprawnień oraz kopię 

przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub/i Okręgowej Izby Architektów 

osoby/osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  

… tel. … 

Osoba wskazana przez Zamawiającego jest wyznaczona w celu bieżącego wykonywania umowy  

i nie ma umocowania do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego w szczególności 

zmieniających zakres oraz sposób i termin wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust.4 może być  dokonana na podstawie pisemnego powiadomienia  

Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 11. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponującym osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych 

robót. 

2. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

podwykonawców/dalszych podwykonawców: 

1) …………………………………. – zakres: ………………………..; 

2) …………………………………. – zakres ………………………… 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                      

o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na 14 

dni kalendarzowych przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. 

Postanowienie stosuję się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 4, nie zgłosi do niej 

zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z podwykonawcą o treści zgodnej z projektem,                              

na który Zamawiający wraził zgodę zgodnie z ust. 5. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 6, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia jej przedstawienia uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

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

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

11. Umowa, o której mowa w ust. 10, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12. Wymogi, o których mowa w ust. 4-11, stosuje się odpowiednio do projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo oraz do zmiany umów  o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych                                  

w następujących przypadkach i następującej wysokości: 

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom; 

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w Umowie; 

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego                      

w Umowie; 

4) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie.  

 

§ 12. Zmiany  umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zawartą w 

pkt 13 Zapytania cenowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredni pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 

5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

6. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo 

właściwego dla Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 
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