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UMOWA nr IZP.__.2015 
 

Zawarta w dniu __.__.2015 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice,  

ul. Damrota 6, zwaną dalej „Zamawiaj ącym ”, reprezentowanym przez: 

Wójt – Maciej Gogulla 
 
a 
 
________________________________ z siedzibą w _______________ przy  

________________________, nr NIP: _______________   zwanym w treści umowy 

„Wykonawc ą” w imieniu i na rzecz którego działają : 

 

1. ____________ 

2. ____________ 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej 
treści: 
 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:  
 

„Utwardzenie nawierzchni placu u żytkowego przy cmentarzu – Pilchowice,  

ul. Powsta ńców (działka nr 861/79) – II ETAP”  

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót:  

Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową do głębokości min. 31,0cm na 
powierzchni 630,0m2. Zakup oraz ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na 
fundamencie betonowym na długości 95,0mb. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  
o frakcji 0/16 zagęszczonego mechanicznie wg PN-S-06102 o grubości 20,0cm na powierzchni 
630,0m2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3,0cm. 
Profilowanie spadków. Ułożenie (bez zakupu) kostki betonowej typu Behaton jasno szary  
o grubości 8,0cm na powierzchni 602,0m2. Zakup oraz ułożenie dwóch pasów kostki betonowej 
Behaton grubości 8,0cm w kolorze ciemno szarym o powierzchni 28,0m2. 

Załącznikiem nr 3 do umowy jest projekt zagospodarowania terenu wraz rysunkami, który stanowi 
podstawę wykonania zamówienia.  

 

Termin realizacji 
§ 2 

1. Przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy – 21 dni od dnia podpisania umowy 

 

Obowi ązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczenia z należytą starannością, przy 
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, a nadto do przestrzegania 
wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku  
z wykonywaniem umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów i zasad BHP. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy oraz ze sztuką budowlaną. 

 
Warunki odbioru przedmiotu zamówienia 

§ 4 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i dokonany 

zostanie przez osoby wyznaczone do reprezentacji w imieniu Zamawiającego. 
2. Przedmiot zamówienia odebrany będzie w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy  

w zakresie określonym w § 1. 
3. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowne odbioru jn.: 

− Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy 

− Odbiory częściowe robót – w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń 
zgodnych z harmonogramem 

− Odbiór końcowy – dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot zamówienia, 

− Odbiór po gwarancyjny polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi 

4. Odbiór będzie uznany za dokonany w przypadku niezgłoszenia żadnych uwag przez 
Zamawiającego. Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru. 

5. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót, Zamawiający uprawniony jest do 
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego termin do usunięcia wad i usterek, a jeżeli wykonanie 
umowy w późniejszym terminie nie leży w interesie Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór przedmiotu zamówienia / bez 
zastrzeżeń /. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatno ści 

§ 5 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy wynosi: __,__ zł brutto  [słownie: ……………………………………………. 00/100 zł]. 
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. 

W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur zgodnie z ceną 
brutto podaną w ofercie. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych tj. faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

6. Fakturę należy wystawiać na: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice,  
NIP:969-160-68-90 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze,  

a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  
w umowie.  



Urząd Gminy Pilchowice, ul.Damrota 6, 44-145 Pilchowice,                                                                                                            strona internetowa: www.pilchowice.pl               
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok.12      
tel. 032 235-64-24                                                                                                                                                                                                                                                                

 

  

 

„Utwardzenie nawierzchni placu u żytkowego przy cmentarzu – Pilchowice, ul. Powsta ńców (działka nr 861/79) – II ETAP ”  

strona  3 / 4 
 

 
Odst ąpienie od umowy 

§ 6 
Oprócz przypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku, bez zapłaty kar umownych, 

b) wszczęcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego Wykonawcy, 
c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy, 
d) gdy Wykonawca nie wykonał w umówionym terminie przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po 
wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do realizacji przedmiotu umowy, 

e)  gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu 
kontynuowania realizacji przedmiotu umowy,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia, bez podania przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub 

bezpodstawnie odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego 
siedmiodniowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru; 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 
wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
Gwarancja i r ękojmia 

§ 7 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od daty 

odbioru końcowego.  
2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy, Kodeks cywilny. W przypadku 

rozbieżności wynikających z ww. dokumentów stosuje się przepisy korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

4. Wszelkie naprawy gwarancyjne lub prowadzone w ramach rękojmi odbywają się na koszt  
i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany podjąć się naprawy nie później 
niż w ciągu 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki. 

5. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego wskazania 
Zamawiającemu wykonanych czynności naprawczych. 
 

Kary i odszkodowania 
§ 8 

Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu niewywiązania się z niniejszej umowy: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu umownego, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają 
szkód. 

4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiający jest 
upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy. 
 

Postanowienia szczegółowe 
§ 10 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych: __________________ 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 
a) koordynatora w zakresie obowiązków umownych (formalnych):  Ewa Jaremków 
b) koordynatora w zakresie obowiązków umownych (robót budowlanych):  Ewelina Sankiewicz 

 
§ 11 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 12 
Integralną część umowy stanowią załączniki : 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Projekt zagospodarowania terenu. 
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
4. Zapytanie ofertowe. 
 

                  Zamawiaj ący:                                                            Wykonawca: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


