
 
 

      
      

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik Nr 5 

 

Wzór umowy 

 

W dniu ………….. r. w …………………. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Pieczonogach 

zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1) 

2) 

a  

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) 

2) 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa 

ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji                               

w miejscowości Pieczonogi obejmująca wykonanie:  

 ogrodzenia panelowego ocynkowanego z podmurówką z gotowych elementów; 

 placu utwardzonego; 

 altany drewnianej na płycie betonowej wraz z wyposażeniem; 

 siłowni zewnętrznej składającej się z trzech urządzeń: orbitrek, biegacz, wioślarz na płycie 
betonowej; 

 placu utwardzonego z kostki betonowej z trzema pojemnikami na odpady segregowane; 

 montażu dwóch ławek, dwóch koszy na śmieci i tablicy informacyjnej, nasadzenia, 
oraz innych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy określony w 

ust. 1 zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, zapytaniem ofertowym i ofertą 

Wykonawcy, dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty 

zostanie cel: Stworzenie warunków do aktywności dla mieszkańców wsi Pieczonogi poprzez 

budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: …………………….. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 21.09.2018 r. 



 

§ 3 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją robót, utrzymaniem oraz 

konserwacją urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się  strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i 

zbędne materiały i odpady. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.       

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia powstałe wskutek 

niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10                

- ustawy Prawo budowlane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub  certyfikat 

zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę 

techniczną lub dokumenty równoważne. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy 

będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto: 

…………………………… zł, (słownie złotych: ……………………………………………………….), 

zgodnie z ofertą wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania, o którym mowa w § 1. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za 

zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 

0,10% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  

wyznaczonego na usunięcie wad, 



c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,10% wynagrodzenia, określonego w umowie za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia, określonego w umowie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 

0,10% wynagrodzenia, określonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia, określonego w umowie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

    2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

     a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

     b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie 

z tytułu rękojmi i  gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Termin gwarancji wynosi ……………… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania 

będącego przedmiotem umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, to wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie ustalonym przez strony. Po usunięciu wad strony przystępują do odbioru 

gwarancyjnego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt  

Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

4. Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego robót. 

 

 



§ 11 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową, 

wystawioną przez Wykonawcę po  wykonaniu i odbiorze całości robót.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

§ 12 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienia. 

 

§ 13 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze 
aneksu do przedmiotowej umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w uzasadnionych 
przypadkach, a konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 
zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 

4. 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 danego zadania wykonanie 
części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

5. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 
świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego 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: 

 tych prac, jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 
beneficjenta, 

 danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 
jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

6. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 
a) za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od 
tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt 
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych; 

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią 
przekazanie obiektu do użytkowania; 

e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

f) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. a) - e) następuje w oparciu o czynniki 
cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w 
kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie 
ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub 
udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 



materiałami. 
7. Zmiana terminu wykonania, za zgodą zamawiającego może nastąpić w następujących 

okolicznościach: 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej 

(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania robót; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory 
roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie 
dwa lata wstecz); 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej o czas 
niezbędny do ich usunięcia; 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 
e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 

8. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod 
warunkiem, że: 

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów; 

c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w 
ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia 
oferowanego. 

 

§ 14 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze zrealizowany; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) gdy Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 15 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 



5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy 

prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 17 

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                    W Y K O N A W C A: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do  umowy  nr ....................... z dnia ...................r. 
 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 

sporządzona w dniu ................................ 

Zamawiający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczonogach, NIP: 8661734683,  REGON: 
292413709 

Wykonawca: ...................................... 
Umowa (Nr, z dnia). ................................ 
 
Przedmiot umowy: (nazwa zadania) :  

„Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi” 

 
Data odbioru końcowego: dzień .......... miesiąc............................ rok ....................... 
 
Ogólne warunki gwarancji i jakości: 
1. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi, urządzenia, użyte 

materiały oraz roboty został wykonane zgodnie z umową, projektem, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady  zmniejszające 
wartość prawną, użytkową i techniczną wykonanych robót oraz użytych materiałów i urządzeń. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres.......... miesięcy 
na następujących warunkach: 

4.1. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu w/w umowy tj. od dnia 
………………… i traw do dnia: ………………………………………………..r.  

4.2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu umowy 
z tytułu rękojmi. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy  (wykonanych robót oraz dostarczonych i 
wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów). 

4.3. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej 
podając rodzaje stwierdzonej wady. 

4.4. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądać ich 
usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady 
uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu/obiektów, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi 
niezwłocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia. 

4.5. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole. 
4.6. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby 
trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym  zawiadomieniu go o tym bez utraty 
przez zamawiającego uprawnień wynikających  z gwarancji lub rękojmi. 

4.7. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, 
bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy. 

4.8. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i 
nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, 
niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp. 

4.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
nad usuwaniem wad. 

4.10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 
objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

4.11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający 
Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady. 



4.12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej 
regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne  
obowiązujące przepisy prawa. 

4.13. Koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części, w tym również 
wysyłką w okresie gwarancji ponosić będzie wykonawca. 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

........................................................................................................................................ 
                                                                                                                                      (podpis) 

                                                                                           

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:  

.......................................................................................................................................... 
                                                                                                                                       (podpis)           


