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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25,      

42-120 Miedźno 

 

Umowa (wzór)  

nr: ........................ 

 

 

W dniu:…………………………………………...… w Urzędzie Gminy Miedźno zawarto umowę pomiędzy:   

GMINĄ MIEDŹNO z siedzibą przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno, NIP 574 20 55 80, reprezentowaną 

przez: Piotra Derejczyka - Wójta Gminy Miedźno,  

przy kontrasygnacie: Andrzeja Klucznego - Skarbnika Gminy Miedźno,  

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a  

……………………………………… prowadzącym działalność pod firmą …………………………………... 

z siedzibą ……………………….…… NIP…………………………... REGON……………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”/  

 

spółką …………………………………………….. z siedzibą ....................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ............................................ Wydział .............................. 

pod numerem .................................................., NIP: …….................................................,  którą reprezentują: 

.......................................................................................................................... zwaną dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia pn.„Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie 

Miedźno” jest wykonanie niżej wymienionych zadań dotyczących:  
1) Zadanie 1 – Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych 

elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Miedźno, ul. Filipowicza 5, dz. nr ewid. 1314, 

obr. Miedźno. 

2) Zadanie 2 - Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych 

elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Mokra 194, dz. nr ewid. 395/2, obr. Mokra. 

3) Zadanie 3 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Borowa 61, dz. nr ewid. 

524/4, obr. Borowa. 

4) Zadanie 4 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Izbiska 85, dz. nr ewid. 

132/2, obr. Izbiska. 

5) Zadanie 5 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Izbiska 85, dz. nr ewid. 

132/2, obr. Izbiska.  

 

§ 1 
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1. Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz 

dokumentacją techniczną zadania pn.: „Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w 

gminie Miedźno”   zgodnie z  

a) załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zakres rzeczowy; 

b) przedmiarami robót; 

2.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki, 

a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Zamiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys będzie 

wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, 

a więc w sytuacji uregulowanej § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy 

umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to 

opisane w § 3 niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- 

terminow-finansowego uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

a) Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru 

częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 

b) Wykonawcę obowiązuje konieczność niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu.  

c) Harmonogram powinien zostać dostarczony zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

netto: ......................................................................................................................... zł,  

słownie złotych: ........................................................................................................., 

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ......................................................................... zł, 

słownie złotych: ........................................................................................................., 

brutto: ....................................................................................................................... zł, 

słownie złotych: .......................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim 

nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub 

stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 

okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5  niniejszego paragrafu. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku 

VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych 

i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), związane 

z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, dozorowania składowanych materiałów, 

przestawienia istniejących urządzeń, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wywozu nadmiaru 

gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, odtworzenia 

trawników, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji, koszty pielęgnacji wykonanych nasadzeń w  okresie 1 roku 

od chwili dokonania odbioru inwestycji, która wykonywana będzie w ramach świadczenia usługi 

gwarancyjnej (w zakresie określonym w dokumentacji projektowej) i innych czynności niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3  

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), 

to ustala się zasady ich zlecania oraz rozliczania określone poniżej. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 

przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 

protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół 

ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz 

z jego aktami wykonawczymi.   

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określony przedmiot zamówienia 

podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli 

robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich 

wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej inwestorem nadzoru), 

lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót 

oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 5  lit. a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
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b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, 

których nie można rozliczyć zgodnie z literą „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 

kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu 

robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 5 lit. b) niniejszej umowy.  

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty 

jej otrzymania przez Zamawiającego. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 

 

§ 5 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych.  

2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, 

że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust.1, na podstawie umowy o pracę 

(dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). 

Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą 

mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy 

o pracę. 

 

§ 6 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia– od daty podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.  

b) Zakończenie całości robót i odbiór końcowy przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do 

dnia 31.05.2018r.  
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru 

częściowego, określa harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy. 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 11 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:   

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 



 

5 

 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 

udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 

Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,  

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej 

umowy, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane 

stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 7 

Zamawiający przekaże Wykonawcy place budowy niezwłocznie (w ciągu 7 dniu) od daty podpisania 

umowy. 

 

§ 8 

1. Kierownikiem robót jest: ................................................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej. 

Nr uprawnień: ............................................................................................................ 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana 

do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 
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§ 9 

Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:  

…...........................................................................................................................................................,  

z siedzibą: ....................................................................................................., tel. ............................... . 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń 

budowy. 

 

§ 10 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 

materiałów. 

 

§ 11 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

na podstawie pisemnego zgłoszenia w formie protokołu, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego w terminie do 10 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót 

do odbioru przez inspektora nadzoru.  

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego 

komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.  

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 

i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany 

będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

8.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, 

gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 
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związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże 

się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

8.2.  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela 60-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 

umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny, który stanowi załącznik 

nr 1 do umowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w przeprowadzanych corocznych bezpłatnych przeglądach 

gwarancyjnych przez cały okres, na który udzielona została gwarancja oraz w dodatkowym przeglądzie na 

miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego. Przeglądy coroczne winny być przeprowadzone w miesiącu 

kwietniu. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony 

jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie gwarancji w ciągu 

30 dni od przeglądu gwarancyjnego, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych 

mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym 

uzgodnionym przez strony terminie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
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11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 

odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy 

na nowy okres, równy co najmniej okresowi usunięcia wad. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin 

odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu i/lub umowy, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami / normami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
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e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4 lit. c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 

zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo- 

finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- 

terminowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- 

terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 5 lit. a niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,                  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 

nadzoru  zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 5 lit. a niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów, 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy, o których mowa w niniejszej umowie będą 

potrącane z faktur Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b , nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, 

co stanowi kwotę w wysokości: ......................................................................................... zł  

słownie złotych: ................................................................................................................. 

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ....................................................................... 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia do pokrycia kosztów zgodnego z umową 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub  zwolnione 

w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 

wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku 

wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół 

ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 
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do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w rozdziale 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

  § 16  

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa 

w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

§ 17  

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych 

umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty 

i roszczeń finansowych od Gminy Miedźno. 

 

§ 18   

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19   

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY:               WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25,      

42-120 Miedźno 

 

 

DOKUMENT 

UDZIELENIA GWARANCJI 

na roboty budowlane wykonane na podstawie 

umowy nr  ….............   z dnia …....... 

 

dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa 2 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Miedźno” 

 

Zadanie 1. Budowa 2 Placów zabaw i 2 siłowni zewnętrznych, tj.: 

Część 1: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych elementów 

dostarczonych przez producenta w miejscowości Miedźno, ul. Filipowicza 5, dz. nr ewid. 1314, obr. 

Miedźno.” 

Część 2: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną polegająca na montażu gotowych elementów 

dostarczonych przez producenta w miejscowości Mokra 194, dz. nr ewid. 395/2, obr. Mokra.” 

 

Zadanie 2. Budowa 3 Siłowni zewnętrznych, tj.: 

Część 3: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Borowa 61, dz. nr ewid. 

524/4, obr. Borowa.” 

Część 4: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca na 

montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Izbiska 85, dz. nr ewid. 

132/2, obr. Izbiska.” 

Część 5: „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do tenisa stołowego oraz szachów, polegająca 

na montażu gotowych elementów dostarczonych przez producenta w miejscowości Kołaczkowice 110, 

dz. nr ewid. 191/7, obr. Kołaczkowice.” 

 

Gwarancji udziela: .......................................................................................................... reprezentowana przez: 

…............................................................................................................., zwana w dalszej części Wykonawcą, 

na rzecz 

Gminy Miedźno z siedzibą w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 25, którą reprezentują: 

 Piotr Derejczyk – Wójt Gminy Miedźno 

 Andrzej Kluczny- Skarbnik Gminy Miedźno,  

zwanej w dalszej części Zamawiającym, o następującej treści: 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy przez okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach 

przedmiotu umowy roboty i użyte materiały. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych 

mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym 

uzgodnionym przez strony terminie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób 

niezgodny  z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, 

d) uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie  gwarancji  oraz 

na  miesiąc przed upływem deklarowanego okresu gwarancyjnego. Przeglądy coroczne będą 

przeprowadzane w miesiącu kwietniu. 

 

 

 

 

 

 

.........................., dn. ……………………...                          ........................................………….......... 

                   (podpis Wykonawcy/ upoważnionego     

                                                            przedstawiciela Wykonawcy) 

 


