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Załącznik Nr  7 
do zapytania ofertowego z dnia 10.08.2018 r. 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu  ……………………….w Sulęczynie pomiędzy:  

Gminą Sulęczyno zwaną dalej „Zamawiającym” z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 

reprezentowaną przez: 

Bernarda Gruczę - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Trzebiatowskiego 

a 

………………………………. z siedzibą w …………………………,  REGON …………………, NIP  ………………………  zwanym 

dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

………………………………… – ………………………… 

  zawarto umowę o następującej treści: 

 

Strony niniejszym oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu w sprawie zamówienia o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzonym zgodnie z zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy 

Sulęczyno z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania obowiązujących przy 

udzielaniu zamówień publicznych o wartości ich przedmiotu nieprzekraczającej równowartości 30 000 

euro w Urzędzie Gminy Sulęczyno i gminnych jednostkach organizacyjnych. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia 

pn. jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. „Aktywne Mściszewice: 

na   części działki Nr 701/7  w obrębie geodezyjnym Mściszewice  i obejmować będzie dostawę i montaż 3 

zespolonych urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót 

budowlanych z dnia 9 lutego 2018r., oraz ofertą Wykonawcy. 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów: 

1) siłowni zewnętrznej składającej się z  następujących urządzeń:  
Surfer i twister na pylonie - 1 szt.  
Biegacz i orbiterek na pylonie   - 1 szt. 
Drążek pojedynczy – 1 szt.  

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty 

podpisania umowy, tj. do dnia ………………… 

 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy, 

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

3) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w 

czasie realizacji robót, 
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4) przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami, 

5) zagospodarowanie odpadów, w tym niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są:   …………………………………………………, 

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: …………………………………………….. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………………… złotych brutto (słownie:…………………………………… zł). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy a także ryzyko inflacyjne i inne mogące mieć wpływ na warunki realizacji przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty, koszty związane z odbiorami wykonanych robót. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie Wykonawcy robót z Zamawiającym będzie dokonane po odebraniu przez Zamawiającego 

zgłoszonych do odbioru robót. 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………, w terminie do 30 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

7. Faktury wystawiane będą na: Nabywca: Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, 

Odbiorca: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie. 

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN-EN 16630:2015-06, dopuszczające do 

stosowania urządzeń obrocie publicznym, 

2) instrukcje użytkowania, 

3) karty gwarancyjne, 

3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorów, o których mowa w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę 

przyjęcia przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 

5.  W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru, gdy przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania, 

2) wyznaczyć Wykonawcy 14 - dniowy termin do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, 

3) obniżyć wynagrodzenie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

§ 7 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy), 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

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

Zamawiającego, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1. 

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

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

1. 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 umową lub 

wskazaniami Zamawiającego, 

3) 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. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w 

toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy. 

§ 9 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres: 36 

miesięcy od dnia odbioru końcowego na zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej, 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub usterek. 

Powiadomienie składane będzie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 

3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

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

wynikających z gwarancji. 

5. Okres rękojmi, o której mowa w ust. 4 wynosi 3 lata. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

§ 10 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.). 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 12 

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy,  

2. Treść zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

…………………………………..........    …………………………………………… 

  ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


