
 

 

                                                                                                             
 

Umowa nr ........./2019 
 

Zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Burzeninie, pomiędzy  
1. Gminą Burzenin , ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, NIP 827-22-34-437,  

reprezentowaną przez Jarosława Janiaka  – Wójta Gminy Burzenin (przy kontrasygnacie 
Joanny Szmytki – Skarbnika Gminy) zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a  

2. ……………………………………………………………………………………………....  
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą" 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tyczynie” w trybie zapytania 
ofertowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art.4 pkt. 8. Zadanie 
współfinasowane jest z budżetu Samorządu Województwa Łódziekgo. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać budowę placu zabaw 
zgodnie ze złożoną ofertą oraz projektem. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy zawierająca określone 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
§ 2 

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się do 30 października 2019r. 
 

§ 3 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe wynosi netto …………… 

zł. brutto ……………. zł. Słownie: ……...…………………………………………………. brutto. 
 

§ 4 
1.  Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót: 
     a) rozliczanie robót nastąpi jedną fakturą, 
     b) podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół odbioru, stwierdzający że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i bez wad. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w 
ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 

3. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu 
płatności. 

§ 5 
1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania z Wykonawcą jest 

………………………………………..  
2. Ze strony Wykonawcy za wykonanie robót odpowiada …………………………….. 

 
§ 6 

6. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z 
następujących tytułów: 



 2  

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki,  
b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający utraci prawo do współfinansowania w całości 
lub w części albo zostaną Zamawiającemu naliczone jakiekolwiek kary bądź obciążenia – 
Wykonawca zostanie obciążony stosownie do obciążenia Zamawiającego. 
 

§ 7 
1 .Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy 

takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy. 
 

§ 8 
Na wykonanie swoich robót zleceniodawca udzieli gwarancji na okres 

…………………… od daty dokonania odbioru. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą  miały zastosowania właściwe 

przepisy kodeksu cywilnego.    
§ 10 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowę mniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
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