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Znak sprawy:  

PROJEKT 

UMOWA NR……… 

zawarta w dniu …………….. r. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna, zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: 

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

a firmą: ……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści: 

niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 

4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. którego wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.). 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: „Budowa 

małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina 

Krempna”. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność”, Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: projekty 

budowlane (o ile dotyczy), oferta wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

dokumentacji zapytania ofertowego, przedmiar robót. 
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3. Wykonawca całość prac wykona  z materiałów własnych, własnym sprzętem. 

§ 2 

Termin  zakończenia  całego   zakresu  robót  objętych  umową  ustala  się  na  dzień  …………… r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym 

w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji zapytania ofertowego. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 

2) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 

3) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. 

4) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 

5) Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas by były możliwie najmniejsze, nie 

przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. 

6) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

7) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty i certyfikaty 

dotyczące użytych materiałów. 

8) Ponoszenie wszelkich kosztów z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz 

umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli 

Wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

§ 4 

1. Za wykonanie robót ujętych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  
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wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną  ofertą  kwotę w wysokości ………….. (słownie: 

………………………………………) 

2. Zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót w terminie 21 dni na konto Wykonawcy w Banku 

…………………………….Nr rachunku …………………………………. 

§ 5 

Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przewidzianych umową robót. 

 

§ 6 

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawca może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.  

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części 

prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.  

3. Zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest 

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie 

dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała 

na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

przy czym wykonanie:  

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego lub:  

b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 

jest możliwe wykonanie danego zadani w całości.  

4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  
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1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie 

zmiany stawki podatku VAT; 

2) w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie  

w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym 

dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach 

nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym, 

za cenę określoną w ofercie i umowie; 

3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

4) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

6) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

7) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy 

8) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 

technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających 

prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 

nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania 

robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu 

wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; Wykonawca 

musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 

9) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
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wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega również 

wynagrodzenie wykonawcy,  

10) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  

Zamawiającego; 

11) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż 

wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą 

powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

12) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności 

zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone 

w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych 

13) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: 

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może 

wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur 

albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 

przedłużony o czas trwania tych okoliczności; 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, 

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości 

postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, 

uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może 

wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego 

błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;  
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- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku 

możliwości realizacji robót zgodnie z projektem; 

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych 

mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; 

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

- w sytuacji, o której mowa w pkt 12). 

14) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.  

b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 12).   

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 

zmiany: 

     a) danych teleadresowych; 

     b) danych rejestrowych; 

     c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.  

4.  Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.  Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

§ 7 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy  

1. Odbioru robót końcowych dokona komisja powołana przez Wójta Gminy.  
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2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej na 7 dni przed 

datą odbioru. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wystąpienia wad nie nadających się do 

usunięcia Zamawiający może ; 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają 

użytkowania obiektu, 

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

5. Wszelkie czynności podczas dokonania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek 

i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. O fakcie usunięcia wad i usterek wykonawca zawiadamia zamawiającego żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 

7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności jeśli stwierdzone wady 

i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia.  

 

§ 8 

1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 3/4/5 lat gwarancji i rękojmi. 

2. Gwarancja i rękojmia obejmuje cały przedmiot zamówienia, w tym części realizowane przez 

podwykonawców. 

3. Termin okresu gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego robót. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad 

wykonanego przedmiotu umowy. 

5. Z czynności usunięcia wady sporządzany będzie protokół, podpisany przez Strony. 

6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o 

stwierdzonej wadzie, wyznaczając odpowiedni termin na jej usunięcie. 

7. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad mogą być następujące: 

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę – w przypadku wad 

uniemożliwiających prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 
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mienia; 

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę – w innych przypadkach niż 

wymienione pod lit. a. 

8. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 7 lit. a lub b. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w wyznaczonym na podstawie ust. 7 lit. a 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej, na koszt 

Wykonawcy. 

10. W przypadku niemożności usunięcia wady elementu wykonanego przedmiotu zamówienia lub 

dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania 

wymiany elementu na nowy, wolny od wad. 

11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady uniemożliwiającej użytkowanie wykonanego 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych elementów na wolne od 

wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili usunięcia wady lub dostarczenia 

Zamawiającemu elementów wolnych od wad. 

12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia wykonanego przedmiotu umowy; 

b) szkód wynikłych z winy użytkowników wykonanego przedmiotu umowy. 

13. Pomimo upływu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie niniejszym 

przysługują Zamawiającemu, jeżeli wada została zgłoszona przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

§ 9 

1.Strony ustalają następujące kary umowne ;    

a/ za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.  

b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. W przypadku jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych oraz w sytuacjach 

niezastrzeżonych, Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
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ogólnych. 

3. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 

odsetek za opóźnienie.  

§ 10 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 

w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

PODPISY  STRON : 

 

Wykonawca:                                                                          Zamawiający: 

 

        .......................................................                                        .................................................. 


