
UMOWA Nr ................ 

zawarta w dniu .......... r. w Chotczy – Józefów, pomiędzy: 

Gminą Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza reprezentowaną przez: 

Janusz Witczak – Wójt Gminy Chotcza 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Elżbiety Mróz 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a .......................................... reprezentowanym przez:  

.................................. - ................... 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".  

Postanowienia wstępne  

§ 1  

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie zapytania ofertowego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Przedmiot umowy 

§2  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Budowa otwartych stref aktywności na terenie 

Gminy Chotcza” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tj.: 

a) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chotcza - Józefów 

b) Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymienica Stara 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych i wyposażenia wchodzących w zakres realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót. 

 

Obowiązki Stron 

§3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy  

2) odebranie prawidłowo wykonanych robót, w terminach i na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, 

3)  terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, 

normami, warunkami technicznymi oraz na warunkach określonych niniejszą umową, 

2) prowadzenie robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

3)  rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy,  

4)  zagospodarowanie terenu budowy i organizacja zaplecza budowy,  

5)  zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

i urządzeniami  

6)  prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., 

7) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 



powykonawczej, 

8) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i jej zaplecza jak również 

terenów sąsiadujących, a zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę na potrzeby 

budowy, łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

9) bieżące kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii 

przepisów prawa - zawierającej w szczególności, atesty, aprobaty, certyfikaty i inne 

dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego oraz późniejszą eksploatację, 

10)  usunięcie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót 

w uzgodnionym przez Strony terminie, 

11) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania. 
4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 12.09.2019 

r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót 

objętych umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jej zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego.  

Siły własne i Podwykonawcy  

§5 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług objętych przedmiotem 

zamówienia podwykonawcom. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę 

umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcą, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 

za roboty wykonane przez podwykonawców.  

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i przedłożenia umów z Podwykonawcami, 

faktura końcowa za zrealizowane przez Wykonawcę roboty zostanie zapłacona po 

udokumentowaniu zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. Powyższe potwierdzą 

Podwykonawcy oświadczeniem, że nie zgłaszają roszczeń z tytułu wykonanej pracy. 
 

Materiały 

§ 6  

1. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu 

materiałów zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego 



koszt. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) oraz 

wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji projektowej i obowiązujących w tym zakresie norm. 

3.  Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać 

odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, 

zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty 

czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny 

być wydane przez uprawnione podmioty. 

4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania 

Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na 

każdym etapie robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne 

oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§7 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustala się 

na kwotę ryczałtową brutto w wysokości ........... zł (słownie: ...........................)  

2. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wymienione w ust. 1 

zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją 

pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jego należytego wykonania z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 8  

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 

stosownym protokołem odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby upoważnione 

przez Strony umowy. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty, nastąpi fakturą końcową na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

3. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na wskazane konto bankowe 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, a w przypadku 

realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, zapłata Wykonawcy przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest również przedstawieniem 

dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego. 

Odbiór robót 

§9 

1. Odbiór końcowy może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokołem odbioru końcowego. 

2.  Wykonawca zgłasza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego pismem na 



adres Zamawiającego. 

3.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z 

obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:, atesty, aprobaty, certyfikaty i inne 

dokumenty konieczne do dokonania odbioru i późniejszą eksploatację.  

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia 

wyznaczając mu w tym celu stosowny termin, który będzie jednocześnie nowym terminem 

odbioru końcowego. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonych wad 

zostanie potwierdzona protokolarnie. 

6. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez 

ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem 

do użytku.  

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§ 1 0  

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 

miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W ramach udzielonej gwarancji na urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonywania przeglądów, o ile obowiązek ich dokonania wynika z zaleceń producenta 

warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed 

upływem terminu jej obowiązywania. 

5. W sprawach dotyczących gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych 

odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości dla 

umowy sprzedaży. 

 
Kary umowne. Odstąpienie od umowy. 

 
§ 11 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 

4 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, 

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1, 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę od całości umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem 



zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 12 ust. 1, 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego o naliczeniu kary - 

bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 
§12 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Postanowienia końcowe  

§ 1 3  

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści 

umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

                        Zamawiający:                                                     Wykonawca:   


