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UMOWA Nr …………………….. 

zawarta w dniu........................................ 

 

pomiędzy: 

Gminą Opinogóra Górna  

z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna 

NIP 566-186-88-09 

REGON 130378344, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

reprezentowanym przez: 

Piotra Czyżyka - Wójta Gminy Opinogóra Górna 

przy kontrasygnacie Ewy Wójcik - Skarbnika Gminy  

a 

firmą ……………….  

z siedzibą …………………… 

NIP …………………… 

REGON …………………….. 

Tel/fax ……………………… 

e-mail: …………………………….. 

reprezentowanym przez 

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

zwanym dalej „WYKONACĄ” 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zapytania ofertowego zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawy i montażu na placu zabaw w Opinogórze Górnej:  

1) podwójnej huśtawki z deską i koszykiem; 

2) zestawu zabawowego o wymiarach min. 4,50x4,50 m składającego się z 4 wież, 2 

dachów czterospadowych, sieci z kraty, trapu, schodów z barierami, tunelu, 4 barier 

szczeblowych, bariery kółko-krzyżyk, bariery liczydło i flagi); 

3) ławki z oparciem – dł. min. 170 cm; 

4) regulaminu. 

2. Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 



2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 31 sierpnia 2018 r. 

§ 3. 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie ……… zł brutto (słownie: ………………). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w 

kwocie …………………… 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego roboty nastąpi na 

podstawie faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Zapłata  wynagrodzenia   nastąpi  w formie  przelewu na wskazany w fakturze nr rachunku 

bankowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

5. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 

korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

6. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 4. 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót 

określono w § 2 ust. 2). 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 4000 zł.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 4000 zł. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 5. 

Gwarancja wykonawcy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem lub mailem) 

powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek.  

3. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
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4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od 

dnia ich ujawnienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający celem ujawnienia zakresu 

usterek może organizować przeglądy gwarancyjne, do udziału w których zaprasza Wykonawcę.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

§ 6. 

Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w 

celu przekształcenia. 

  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§  8. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

4. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


