
UMOWA Nr .................. 

 

zawarta w Rozprzy w dniu  ……………... pomiędzy następującymi Stronami: 

Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, Al. 900 – lecia 3, 97-340 Rozprza 

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008,  

reprezentowaną przez ...................................... zwanym dalej "Zamawiającym"  

a 

.............................................. zwanym dalej  ,,Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty poniżej kwoty, o której mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. 

zm.) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania napisu „URZĄD MIASTA I GMINY W ROZPRZY” oraz HERBU GMINY 

b) wykonania i montażu liter  przestrzennych wolnostojących –„ ROZPRZA”  

c) wykonania i montażu dwustronnych wolnostojących  witaczy miejscowości  

         

 § 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i 

odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.   

2. Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji i montażu elementów 

infrastruktury, konstrukcji wsporczych, fundamentów muszą posiadać odpowiednie atesty, 

potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowiązujące dla danej grupy 

wyrobów i odpowiadać obowiązującym normom polskim i przepisom prawa.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy podczas 

całego procesu wykonywania przedmiotu umowy, szczególnie na etapie ustalania terminów 

montażu przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia – do 15.12.2022r.   

2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. 

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 

robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią  

i zasadami sztuki budowlanej.  

                    § 4 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane prowadzonymi przez siebie 

pracami. Instalując/montując elementy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

realizacji w/w zadania, w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi lub mienia. W 

przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub przesłanki stanowiące zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany 

do niezwłocznego dokonania stosownych korekt. 

b) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

c) współpraca z Zamawiającym podczas całego procesu wykonywania przedmiotu umowy, 

d) Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza  

o obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO). 



2. Obowiązki Zamawiającego: 

a) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

b) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie 

dokumentów potwierdzających realizację umowy. 

c) uzyskanie na koszt własny zgody na zajęcie pasa drogowego na czas demontażu i   montażu 

poszczególnych witaczy.  

        

§ 5 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady nadają się do 

usunięcia. 

3. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

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

 

§ 6 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

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

uwzględniające podatek od towarów i usług VAT – ….%,  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje również koszt transportu, dostawy i montażu oraz 

demontażu.  

§ 7 

1. Wykonawca udziela 2– letniej gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego  

i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone  

w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie  

i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki, 

chyba że strony ustalą inny termin. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek lub pomimo 

przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, 

Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do 

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub 

specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 

kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 

do zapłaty. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 

jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie 

dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad 

lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy 

istotnej, termin gwarancji w stosunku do naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej 

naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w 

ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód 

poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w 

przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również 

ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym 

Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

8. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego wynikających  

z rękojmi, której okres wynosi lat pięć. 



§ 8 

1. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez 

obie strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Termin płatności faktury – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.   

3. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur, w wysokości ustawowej. 

4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu metody 

podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących przepisów na rachunek 

Wykonawcy prowadzony przez  Bank ………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa powyżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie, jeżeli 

opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie: 

1) w oddaniu przedmiotu umowy  - w wysokości 500 zł brutto  za każdy dzień opóźnienia; 

2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie 

gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony przez strony; 

3)odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 11, choć nie wyłącznie  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej. 

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, w przypadku gdy, choć nie wyłącznie: 

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami 

technicznymi lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia. 

4) nastąpi znaczne opóźnienie w montażu przedmiotu umowy ponad 10 dni od daty 

obowiązywania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności i może być złożone 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia. 

                                                              

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 



1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

2) terminu: 

a) w przypadku określonym w  § 3 ust. 2, 

b) w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 

wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 

c) w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 

niepokoje, strajki, 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażone na piśmie w formie aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy  dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 


