
 

PROJEKT UMOWY nr …../2018 
zawarta w dniu …….-09-2018r. 

 

pomiędzy Gminą Jemielnica z siedzibą w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (47-133 

Jemielnica, NIP 756-18-779-80) reprezentowaną przez Wójta Jemielnicy, Marcina Wycisło, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

……………………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy 

"Wykonawcą". 
 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Do umowy na podstawie art. 4  pkt 8 nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Strefa z 

infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku 

cystersa – OSA 2018” w zakresie zgodnym z przedstawioną ofertą z dnia ……….2018r. 

stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Zadanie obejmuje: 

1) prace przygotowawcze, 

2) wykonanie ścieżek pieszych z mieszanki mineralnej, 

3) wykonanie trawnika,  

4) dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej 

nawierzchni amortyzującej z piasku: 

- huśtawka „bocianie gniazdo” – 1 szt. 

- urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.  

- urządzenie zestaw sprawnościowy – 1szt. 

- urządzenie do wspinania – 1 szt. 

- walec – 1 szt.  

- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw– 1 szt.  

- ogrodzenie. 

5) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni 

trawiastej 

- orbitrek – 1 szt. 

- wyciąg górny – 1 szt. 

- pajacyk – 1 szt. 

- wioślarz – 1 szt. 

- biegacz – 1 szt. 

- surfer – 1 szt.  

- tablica informacyjna z regulaminem siłowni – 1 szt.  

 

6) dostawę i montaż podwójnego stołu chińczyk + szachy – 1 szt. 

7) dostawę i montaż małej architektury: ławki ogrodowe – 4 szt., kosze na śmieci – 4 szt., 

stojak na rowery – 1 szt.,  

8) wykonanie nasadzenia krzewów: świerk kłujący „Hoopsii” – 1 szt., pęcherznica 

kalinolistna „Luteus” – 3 szt., hortensja drzewiasta „Anabelle” – 7 szt., kosodrzewina 



„Mops” – 4 szt., róża „Marathon” – 20m2 (1szt/m2), kosodrzewina popielata – 6m2 

(1szt/m2). 

 

3. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze 

Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.   

 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przyjęciem zadania do realizacji 

zapoznał się ze starannością odpowiednią w zakresie prac stanowiących przedmiot umowy 

z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

ponad wynagrodzenie określone w Umowie 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i oświadcza, że posiada 

niezbędne w tym celu kwalifikacje oraz umiejętności. 

3. Z chwilą przystąpienia do wykonania dostaw Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

skutki formalno-prawne, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, w 

szczególności te powstałe w wyniku nieprawidłowego oznakowania i zabezpieczenia 

miejsca rozładunku kamienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych, 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób 

trzecich w związku z realizacją umowy. 

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego 

6. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia / nie zatrudnia pracowników. 

 

 

§ 3 

1. Termin wykonania prac: do 15.11.2018r. 

2. Zamawiająca zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

3. Zamawiająca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na 

terenie budowy. 

4. Strony zobowiązują się do współpracy przez cały okres realizacji Inwestycji w zakresie 

niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania. 

 

 

§ 4 

 

Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową wynosi ……………………… zł. 

Słownie: ………………………….. zł ……/100 groszy. 

 

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. 

 



§ 5 

1. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru.  

2. Do dnia rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1)  komplet atestów i certyfikatów na materiały i urządzenia zastosowane do realizacji 

niniejszej umowy,  

2) karty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia, 

3) powykonawczą dokumentację geodezyjną z inwentaryzacji, 

4) instrukcje użytkowania zastosowanych materiałów i urządzeń.  

 

3. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu 

umowy i protokolarnym odbiorze robót  

4. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia faktury. 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące kary umowne : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % kwoty umownej  

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, po 

umownym terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% kwoty umownej, 

za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% kwoty umownej, za 

odstąpienie od  umowy za wyjątkiem przypadku określonego w § 9. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia.  

3. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar 

umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości powstałej szkody. 

4. Wynagrodzenie umowne może być obniżone, jeżeli w przedmiocie Umowy ujawnią się 

wady uznane przez Zamawiającego za nienadające się do usunięcia lub jeśli 

Wykonawca nie dokona ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich 

Wykonawcy. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela ……. – miesięcznej gwarancji na wykonane prace wraz z 

materiałami. 

2. Termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca 

winien je usunąć na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności . 

 

§ 9 



1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. regulujących 

umowę o dzieło, może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z Umową będą 

rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy Strony w ciągu 14 (czternastu) dni nie dojdą 

do polubownego rozwiązania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. W zakresie nie unormowanym w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 11 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

              Zamawiający :                                                                   Wykonawca : 


