
Załącznik nr 3
                                                                 UMOWA Nr BI.7031.3......2016

 W dniu ………………….r. w Oleśnicy, pomiędzy  Gminą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943  REGON:
 931934791, 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez:
Pana Marcina Kasinę -  Wójt  Gminy Oleśnica   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica :
Panią Monikę Warszawską,  
a  firmą  ……………………………………………………………………………………………………………………, 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa na podstawie przeprowadzonego 
postępowania w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej 
umowie zadanie pn.:

          Wykonanie  placów zabaw o konstrukcji metalowej oraz siłowni zewnętrznych 
w miejscowości Smolna, Brzezinka, Dąbrowa, Cieśle, Sokołowice  gm. Oleśnica 

1) Smolna
LP WYRÓB ILOŚĆ

1 Huśtawka krzesełkowa podwójna 1
2 Piaskownica 1

3
Zestaw zabawowy(dwie wieże  + zjeżdżalnia z 
dodatkowymi urządzeniami typu ścianka 
wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1

4 Huśtawka wagowa podwójna 1
5 Huśtawka sprężynowa 1
6 Regulamin 1
7 Ławka z oparciem 2

2) Brzezinka

LP WYRÓB ILOŚĆ

1 Piaskownica 1
2 Huśtawka pojedyncza 1

3
Zestaw zabawowy( dwie wieże + zjeżdżalnia z 
dodatkowymi urządzeniami typu ścianka 
wspinaczkowa, gra kółko krzyżyk itp.)

1

4 Stół betonowy do tenisa stołowego 1

3) Dąbrowa
LP WYRÓB ILOŚĆ

1
Zestaw zabawowy( dwie wieże + zjeżdżalnia z 
dodatkowymi urządzeniami typu ścianka 
wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1

2 Wyciąg górny + wyciskanie siedząc 1
3 Orbitrek 1
4 Wioślarz 1
5 Prasa nożna 1
6 Twister + wahadło 1

4) Cieśle
LP WYRÓB ILOŚĆ

1
Zestaw zabawowy( dwie wieże + zjeżdżalnia z 
dodatkowymi urządzeniami typu ścianka 
wspinaczkowa, gra kółko-krzyżyk itp.)

1



5) Sokołowice

LP WYRÓB ILOŚĆ

1 Zjeżdżalnia 1
2 Huśtawka wagowa podwójna 1

       2. Roboty należy wykonać zgodnie z  dokumentacja projektową, stanowiącą   załącznik do  
           niniejszej umowy.  

 Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 
§ 2

1. Z tytułu  wykonania  robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie  netto …………….. , plus podatek VAT ……………. w kwocie …………………... zł, łączne
wynagrodzenie brutto w wysokości: ………….. zł  (słownie złotych : 
………………………………………………………………………………. ………….../100 ) .

1) Smolna - _______________ zł brutto
2) Brzezinka - _______________ zł brutto
3)Dąbrowa - _______________ zł brutto
4) Cieśle - _________________zł brutto
5) Sokołowice - _____________zł brutto

2. Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające  ze 

specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania 
zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza  i organizację robót na czas prowadzenia prac, itp.

4. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie  21 dni 
od daty doręczenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, sporządzony przez strony.
6. Faktura końcowa może być wystawiona po pozytywnym odbiorze końcowym . 

              a) Fakturę należy wystawić na : Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 NIP: 
911-17-77-943 .
 b)  Cesja wierzytelności  wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.
            

 Nadzór nad wykonywanymi robotami
§ 3

1. Zamawiający powołuje koordynatora zadania w osobie: Karolina Morawińska. 
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację  zadania -………………………………..

 
Obowiązki stron i termin realizacji zadania 

§ 4

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
1)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
     technicznej i sztuką budowlaną,

      2)   uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
      3)   stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów   
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawie z dnia 16 kwietnia   
            2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881) i przepisami   
             wykonawczymi do ustawy,
      4)   konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym,
      5)   niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których
            Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 
            zakresie,
      6)  przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,
      7)  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokółem zdawczo - 
           odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,
      8)   wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,
      9)   ochrony mienia, zabezpieczenia przeciw pożarowego, przestrzegania przepisów BHP,    
            utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,
      10) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
      11) pokrywania wszelkich kosztów  i opłat koniecznych  do wykonania przedmiotu umowy, 
2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy,



2) dokonania odbioru  końcowego.

§ 5

1. Wszystkie roboty i wynikające z niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie w   
terminie do 14.10. 2016 r. 
2.  Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania umowy. 

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyro-

bów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie okre-
ślonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2014.883 ze zm ) wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

3. Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych ma-
teriałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stoso-
wania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kary umowne, zmiana  i odstąpienie od umowy 
§ 7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego

brutto,
2) za każdy dzień zwłoki  w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty

wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

      3)    w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawce  z wyłącznej winy zamawiającego , 
             zamawiający zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczał-
towego brutto ,

2) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto za dany etap ,

3) w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości
umowy brutto,

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca
zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

3. Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości ryczałto-
wej brutto umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagro-
dzenia.

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 
ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową 
lub wskazaniami Zamawiającego. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 Postanowienia końcowe
§ 9

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.



§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks Cywilnego (Dz. U. 
Z 2016.380 ze zmianami).

§ 11

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 
w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 § 12

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
       

  Zamawiający:                                                                                               Wykonawca:

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY

……………………………………………………………..


