
 
Załącznik nr 3 

 
U M O W A  Nr ………../2013 

 
zawarta w dniu ………………….. 2013 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk 
reprezentowaną przez: 

1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 
a  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
 
reprezentowaną/ym przez: 

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

 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. : 
Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowane w 
ramach projektu  - Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i 
podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 
wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości 
Załazy realizowane w ramach projektu – Poprawa jakości życia społecznego 
mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i 
wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 
I.  Zagospodarowania działki nr 597/2 

1. Roboty rozbiórkowe 
2. Ogrodzenie 
3. Brama wjazdowa o szerokości 5m. 
4. Trawnik i kostka brukowa 

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji 
 

II.  Wyposażenie terenu w elementy małej architektury 
1. Zakup ławki wraz z elementami mocującymi do podłoża – 3 szt. 



2. Zakup huśtawki dwustanowiskowej – 1 szt. 
3. Zakup zjeżdżalni – 1 szt. 
4. Zakup karuzeli – 1 szt. 
5. Zakup piaskownicy – 1 szt. 
6. Zakup huśtawki wahadłowej „ważka” 1 szt. 
7. Transport i montaż elementów małej architektury 

Opis urządzeń stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 
 
W ramach zadania zostaną rozebrane i usunięte pozostałości betonowych nawierzchni. 
Wierzchnia warstwa gleby zostanie usunięta a teren po uprzątnięciu i wyrównaniu zostanie 
nawieziony ziemią urodzajną i obsiany trawą. Część działki o długości 15 m. i szerokości 2 
m. stanowiąca dojście od strony drogi powiatowej zostanie wyłożona nawierzchnią z kostki 
brukowej. Tak przygotowany plac zostanie zabezpieczony od strony wschodniej  i 
południowej ogrodzeniem o wysokości 173 cm wykonanym z paneli ogrodzeniowych. W 
ogrodzeniu zostanie zamontowana brama wjazdowa o szer. 5 m. oraz furtka wejściowa o szer. 
1 m. Wejście na plac od strony zachodniej, o szerokości 2 m położone pomiędzy ścianą 
budynku ośrodka zdrowia a ogrodzeniem działki sąsiedniej zostanie również ogrodzone i 
wyposażone w furtkę o szerokości 1m. Na tak przygotowanym terenie zostaną zamontowane 
ławki oraz pozostałe urządzenia placu zabaw. 
 
 

§ 2 
1. Dostarczone i zamontowane urządzenia  będą zgodne ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia  oraz z ofertą przetargową Wykonawcy. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 
2013r. 
 

§ 3 
 
1.Ryczałtowa cena robót , będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi …………………..brutto, 
słownie: ……………………………………………………….... w tym podatek VAT w kwocie 
……………………, słownie: ……………………………………. 
2.Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w niej nie ujęte , a bez których nie 
można wykonać zamówienia. 
3.Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę 
zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego   
4.Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura  
powinna być adresowana do: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 
5.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez 
strony umowy . 
6.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta zamawiającego na konto   
Wykonawcy  podane w fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury. 
7.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 4 
 
1.Wykonawca udziela  …… miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,  
liczonej od dnia odbioru końcowego.  
2.Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni  
od dnia ich ujawnienia. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu …….. dni od dnia doręczenia  
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 



4.Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między  
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na 
jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 
5. Zamawiający  wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu  
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 
okresu gwarancji. 
 

§ 5 
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 
formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie 
wykonywania dostaw z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego.  
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt 1 
b) w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót budowlanych lub dostawy w wysokości 0,5 
% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie 
pokryją one poniesionych szkód. 

 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§ 7 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany 

 
§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
…………………………….    ……………………………….. 
         Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 


