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UMOWA 
Nr ……………………………………. 

 
zawarta w dniu …………………………………………. w Pysznicy pomiędzy Gminą 
Pysznica z siedzibą w Pysznicy przy ul. Wolności 322, NIP: 865-23-97-341,  REGON: 
830409117, reprezentowaną przez Wójta – Tadeusza Bąka,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, a: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w …………………………. przy ul. ……………………………….. wpisaną do rejestru 
przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
…………………………., …………………………. Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………………….. o numerze NIP: 
………………………….; Regon: ……………………….., o kapitale zakładowym w wysokości 
…………………………… PLN, reprezentowaną przez: 
 

1) …………………………………………….. 
2) …………………………………………….. 

 
Panem/Panią …………………………………. Prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
……………………………………. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego(a) w ………………….., przy ul. 
………………………………….. NIP: …………………………., REGON: 
…………………………………., PESEL ……………………………… adres siedziby (biura): 
…………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
                                                                        
Niniejsza umowa została przygotowana na podstawie „Regulaminu określającego zasady udzielania w 
Urzędzie Gminy Pysznica zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro netto” przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Pysznica nr 2/2016 z 
dnia 14 stycznia 2016 roku. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach 

Pysznica i Kłyżów 
 

Zadanie inwestycyjne dofinansowano ze środków Ministra Sportu i Turystyki  
ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

 
w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze 

Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 
 

2.   Szczegółowy zakres umowy obejmuje:  
 

a) Zadanie 1 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pysznicy 
 
Zakres zgodny z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót: 
- nawierzchnia z kostki betonowej 
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- nawierzchnia poliuretanowa 
- ogrodzenie 
- wyposażenie: urządzenia do ćwiczeń, urządzenia do gier, elementy małej 
architektury 
- zieleń 

b) Zadanie 2 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kłyżowie 
 
Zakres zgodny z dokumentacja techniczną i przedmiarem robót: 
- nawierzchnia z kostki betonowej 
- nawierzchnia poliuretanowa 
- ogrodzenie 
- wyposażenie: urządzenia do ćwiczeń, urządzenia do gier, elementy małej 
architektury 
- zieleń 
 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §1, ust.1 i 2 strony ustalają wynagrodzenie  

zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 
 
Zadanie 1. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Pysznicy 
 

 
……………………………………………………………………..– wartość brutto 

słownie:………………………………………………………………………  złotych 
 

Zadanie 2. 
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kłyżowie 
 

 
……………………………………………………………………..– wartość brutto 

słownie:………………………………………………………………………  złotych 
 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w całości po wykonaniu zakresu umowy i jego  
protokolarnym odbiorze. Podstawą do rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
jest prawidłowo wystawiona faktura, potwierdzona  przez pracownika Urzędu Gminy, płatna 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
 

Rozpoczęcie prac nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy 
natomiast zakończenie robót nastąpi do dnia 5 października 2018 r. 

 
 
 



Strona 3 z 5 

 

§ 4 
ODBIÓR ROBÓT 

 
1. Odbiór będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później niż w ciągu   

7 dni od zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. Z czynności odbioru będzie 
spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.  

2. W przypadku niestawienia się Zamawiającego w wyznaczonym terminie pomimo 
prawidłowego zawiadomienia o odbiorze, protokół sporządza jednostronnie Wykonawca, 
dokonując wzmianki o nieobecności Zamawiającego. Jednostronnie sporządzony protokół 
stanowi podstawę naliczenia należności za wykonane prace i wystawienia faktury. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na 
odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 
 
 
 

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony końcowego 

protokołu odbioru robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, po protokolarnym odebraniu 
ich usunięcia.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 
faktury wraz z materiałami rozliczeniowymi, przelewem  na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 

 
§6 

KARY   UMOWNE 
 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

-  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy, 
-  w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
-  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

2. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego  
o pozostałe kary. 
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§ 7 
 

WARUNKI   GWARANCJI 
 

1. Na przedmiot Umowy określony w §1 Wykonawca udziela dwu letniej gwarancji   
i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym  niż  
14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek. 

 
 
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1.    W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.                                                                  

 2.   Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszony wniosek  o ustalenie upadłości lub rozwiązanie firmy 
Wykonawcy - Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych 
przyczyn,  pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego - Zamawiający może  
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

 3.   W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają         
        następujące obowiązki: 
 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót, 

2)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do 
dnia odstąpienia. 

 
§ 9 

NADZÓR   NAD   ROBOTAMI 
 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy są:  
a) ze strony Zamawiającego: Adrian Świątek - tel. 15/841 01 12, 
b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………. 
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§ 10 
ROZSTRZYGNIĘCIE   SPORÓW 

 
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego rzeczowo  i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

kodeksu  cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego.              
 

§ 11 
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu.                                                                

 
§ 12 

 ZASADY  OGÓLNE 
 

1. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Pysznica lub 
osoby przez Niego upoważnionej.  

2. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemną zgodę Zamawiającego. 

 
 

§ 13 
FORMA UMOWY 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i  dwa dla Zamawiającego. 

                       
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: 
 


