
Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA NR ….. 

 

w dniu ……………. r. w Oleśnicy pomiędzy Gminą Oleśnica zwaną dalej w umowie 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

Leszka Judę   – Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

przy kontrasygnacie  

Urszuli Wójcickiej  – Skarbnika Miasta i Gminy Oleśnica 

a 

……………………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez: ……………………………………….. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury w Oleśnicy”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Kultury  

w Oleśnicy, obejmujące wykonanie następujących zadań: 

a) usunięcie obecnej nawierzchni asfaltowej, 

b) utwardzenie terenu przed budynkiem kostką brukową i granitową, 

c) utwardzenie terenu za budynkiem kostką brukową z wydzieleniem miejsc 

parkingowych, 

d) rozprowadzenie zasilania dla oświetlenia od skrzynki elektrycznej do dwóch punktów, 

oraz inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2 

Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 

13 sierpnia 2021 r. 

§ 3 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją robót, utrzymaniem oraz 

konserwacją urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały i odpady. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.       

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia powstałe wskutek 

niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

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

- ustawy Prawo budowlane. 



3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub  

certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub 

aprobatę techniczną. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą 

Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto: ……………….zł, 

(słownie złotych:……………………………………..………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania, o którym mowa w § 1. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia 

za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

w wysokości 0,10% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 0,10% wynagrodzenia, określonego w umowie za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia, określonego w umowie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót  

w wysokości 0,10% wynagrodzenia, określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w umowie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

    2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 



     a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

     b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie 

z tytułu rękojmi i  gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania 

będącego przedmiotem umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie daje Zamawiającemu prawo 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą 

końcową, wystawioną przez Wykonawcę po  wykonaniu i odbiorze całości robót.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

§ 12 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienia. 

 

§ 13 

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

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 14: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 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; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 15 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 



§ 16 

W razie sporu, sprawy będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby       

Zamawiającego.  

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2  egz. dla Zamawiającego,  

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                    W Y K O N A W C A: 

 

 

 

 ……………………………                                                  …………………………. 

 


