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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Działanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

 

-projekt- 
 

U M O W A    N R  PiRG.272…….2014 

na wykonanie robót budowlanych 
 
Zawarta w dniu      .04.2014 r. w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez  Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, 
     z siedzibą w  Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, NIP : 199-00-12-987, przy 
    kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Patej, zwaną dalej „Zamawiającym” 
a     
 
2.  ……………………………………………………………………………………………….         
 
    zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonym, o wartości poniżej 5 186 000 euro dla robót,  
przeprowadzonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych -  tekst jednolity (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej 
„ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania , utworzenie przy 

     ul. Przybrzeżnej w Krapkowicach Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno    

    Rekreacyjnego poprzez : 

    - plantowanie i uporządkowanie części terenu,  

    - nasadzenie zieleni  w postaci krzewów oraz wysiew trawy,  

    - wykonanie chodników i ścieżek spacerowych z nawierzchnią żwirową z miału  
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      bazaltowego i obramowaniem z krawężników betonowych 8/30 cm na podsypce  

      piaskowo-cementowej, 

    - dostawę i montaż gotowych elementów małej architektury : bujaka  

      sprężynowego typu MOTOR, bujaka sprężynowego typu AUTO, koszy  

      betonowych sześciokątnych z  metalowym wkładem, dostawę i montaż statku    

      placu zabaw w formie drewnianego statku wraz z posadowieniem, dostawę 

      i montaż ławek betonowych z drewnianym siedziskiem. 

 

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w nw. Załącznikach, stanowiących  

     integralną część niniejszej umowy: 

     1) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 (załącznik nr 9 do SIWZ), 

     2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3  

         (załącznik nr 7 do SIWZ). 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
       z zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy z dnia 7 lipca Prawo  
       budowlane ( tekst jednolity z 2010r., Dz.U. nr 243, poz. 1623 ze zm.) 
       i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi oraz prowadzenia robót  
      zgodnie z przepisami BHP. 
2.   Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  
       zgodnych z wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania 
       i odbioru robót, projekcie budowlanym ( stanowiących załączniki do niniejszej  
       umowy) oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym  
       zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być 
      w I gatunku o udokumentowanym pochodzeniu. 
3.  Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt,  
       zapewni ochronę mienia, warunki BHP zgodnie z obowiązującymi  
       przepisami, zapewni przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska  
       oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Po zakończeniu realizacji robót  
       doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Teren budowy  
      powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów. 
4.   Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego w czasie prowadzenia   
       robót uzbrojenia podziemnego terenu lub instalacji naziemnych na własny koszt.  
      Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić zamawiającego o fakcie  
      ich uszkodzenia. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną w trakcie budowy  
       własnym staraniem i na własny koszt. 
6. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody,  
      spowodowanej przez działania osób trzecich. 
7.  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia umowy, a w szczególności od  
      odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  
      wypadków dotyczących pracowników  i   osób trzecich, a powstałych w związku 
      z prowadzonymi robotami, 
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§ 3 
  
 W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy 
podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 
za roboty przez nich wykonywane. 
 

§ 4 
 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący przedmiot     
umowy, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 
 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej  podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 
3. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy   o podwykonawstwo, w przypadku : 
    a) jeśli ze wskazanym w projekcie umowy podwykonawcą Zamawiający   
       wcześniej rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  
       publicznego albo od niej odstąpił, z powodu okoliczności, za które ten  
      podwykonawca ponosi odpowiedzialność, 
    b)   gdy będzie przewidywał termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
 
4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 3 uważać się będzie za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.     
 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
6. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy                             
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust.3. 
 
7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
w terminie określonym w ust. 6 uważać się będzie za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.    
 
8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem będą dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z 
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wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
całkowitej niniejszej umowy. 
 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 
dłuższy niż określony w ust.2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
 
10. Zasady opisane w ust. 1-9 stosuje się odpowiedni do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo.       
 
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, których  
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
 w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu zamówienia. 
 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11 dotyczyć może wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi. 
 
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. 
 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający:  
    a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub    
          dalszemu podwykonawcy    
    b) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
       podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  
          zasadność takiej zapłaty.   
 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
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17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości netto umowy, określonej w  § 
2 ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   
 
18.Przepisy ust. 1-18 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,   
     podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1)    
     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.         
 
 

§ 5 
 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni  
     kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
2.  Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia  
     przekazania tereny budowy Wykonawcy, a termin ich zakończenia nastąpi nie  
     później niż do 15 maja 2014r.. 

 
§ 6 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie pełniącym funkcję kierownika budowy  
    będzie :………………………………………………….., upr. nr ………………………... 
    tel. nr ……………………………., e-mail :……………………………………………….. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie : …………………………………………….. 
    Tel. nr……………………………., e-mail :………………...........................................  
 

 
§ 7 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe 

wykonanie przedmiotu umowy , potwierdzonym protokołem odbioru końcowego. 
Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 
Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno 
nastąpić najpóźniej 7 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również 
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, jeśli ich udział nakazują odrębne 
przepisy.  

4. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, 
świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych robót i atesty.  

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.  
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6. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

 
6.1 nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy, 
6.2 ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną 

do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty 
należnego wynagrodzenia.  

 
7. Z dniem protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego przechodzi na 

Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.  
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego 
wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
 

9.1 nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 
wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie , a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 
usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

9.2 nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
9.2.1 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, 

9.2.2 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zażądać wykonania wadliwie wykonanej części 
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w paragrafie 11 niniejszej umowy.  

9.2.3 W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie wadliwie 
wykonanej części przedmiotu mowy po raz drugi, odstąpić od umowy 
z winy Wykonawcy.                    

 
§ 8 

 
      1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje  
           wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości   …………………        .zł, 
          zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym – zał. nr 3 do umowy ( zał. nr 10  
         do SIWZ). 
      2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 
 

3.  Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty realizacji 

przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem wymogów określonych w STWiOR, jak również koszty robót 
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towarzyszących: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty 

utrzymania zaplecza robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót 

oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie 

zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT. 

 
§ 9 

 
1. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie protokołu odbioru  
    końcowego. 
2. Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury będzie stanowić podpisany przez  
    strony protokół bezusterkowego odbioru końcowego. 
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 14 dni, licząc od    
    daty   otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
4. Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
5.Termin zapłaty uznaje się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto  
    bankowe  Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej  
    w ostatnim dniu terminu płatności. 
 

§ 10 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynikające z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona  
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji – stanowiącej załącznik  nr 4 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 – miesięcznej   rękojmi na wykonany 
przedmiot umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w    użytkowanie robót 
będących przedmiotem odbioru. 

 
§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy  
      w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku VAT - wówczas wykonawca  
     otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie,  
     powiększone o VAT  w aktualnej wysokości.  
2. W przypadku zmiany podmiotu trzeciego – wykonawca może realizować   
     zamówienie przez inny niż wskazany na ofercie podmiot trzeci, jednak spełniający  
     warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, który winien być  
     zweryfikowany przez Zamawiającego przed jego zmianą. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 
    wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności . 

       
§ 12 

 
1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną : 

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  
ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca w wysokości 5 %  
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      wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot umowy ; 
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % jej wartości 

brutto  za każdy dzień zwłoki ; 
c) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% jej wartości brutto 
za każdy dzień, licząc od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania do 
dnia usunięcia wad. 

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 9, w wysokości   
0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu nieprawidłowości, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
nie więcej jednak niż do wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8  ust. 1. 
Po upływie tego terminu, w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą z jego 
wyłącznej winy z możliwością naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 „a”.  
 
3. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zatrudnionym na zasadach 
określonych w § 4, w wysokości 0,05% wartości brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.  
 
4 W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia. 
 
5. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub  jej zmiany w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,   o którym mowa w § 8  ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia.    
W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 5 i 8 , przedkładający może poświadczyć 
za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwie.  
 
6. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego nie 
spełniającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  lub zatrudnionego bez 
zgody i weryfikacji zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto. 
 
7. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez   

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionej w art. 145 ust.1 ustawy Pzp. 

 
8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach        

przewidzianych w Kodeksie  Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 
umownych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia na koszt Wykonawcy nie 
usuniętych w terminie do 5 dni wad, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o 
ich zaistnieniu. 
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10. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie 
faktury. 

 
§ 13 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp, jeżeli    
    wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące,  że wykonanie umowy nie leży     
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   
    umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni  
    od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W tym przypadku  
    Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej  
    części umowy 
2. Odstąpienie umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod  
    rygorem nieważności. 
 

§ 14 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  
    Kodeksu cywilnego jeżeli  przepisy ustawy Pzp, nie stanowią   inaczej.   

2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej     
    umowy będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 15 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 
3 egz. dla Zamawiającego. 
 . 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
 
 
 
Załączniki : 
 
Załącznik nr 1 – Projekt budowlany. 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy. 
Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
Załącznik nr 4 – Dokument gwarancyjny. 
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DOKUMENT GWARANCYJNY 

 

 
Wykonawca :  
 
 
reprezentowany przez :  

 
 
 
udziela Zamawiającemu : Gminie Krapkowice, reprezentowanej przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę  
24 -  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty w ramach realizacji zadania pn.: 

 
 

„Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Turystyczno 
Rekreacyjnego  w Krapkowicach.” 

 
 
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy Nr   PiRG. 272….2014 z dnia …… 2014r. 
 
 
         
 
  WARUNKI   GWARANCJI / ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY / TERMINY  
 
1.  Okres gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wyłącznie Wykonawca robót.   
3.  W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni: 
     3.1  prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego, czym umożliwi niezakłócone przez wady 

korzystanie z   obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;  
     3.2   utrzymanie obiektu budowlanego zgodnie z jakością robót na podstawie których obiekt został 

wybudowany, określonych w § 1 umowy; 
4.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia faksem  lub 

 e-mailem przez Zamawiającego, z opisem wady, usunąć na własny koszt zaistniałe usterki i wady 
oraz doprowadzić  przedmiot umowy do stanu zgodnego z § 1  umowy na podstawie której został 

wykonany. 
5. Wykonawca może powierzyć obowiązek naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej, będącej 

wyspecjalizowana jednostką. Nie ma to jednak wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
obowiązków gwarancyjnych jak i na odpowiedzialność za jakość napraw gwarancyjnych.    

6.  Zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej nastąpi w wypadku udowodnienia przez    
Wykonawcę zaistnienia wady w wyniku działania siły wyższej, z zachowania się Zamawiającego 
lub osoby trzeciej, za które nie ponosi on odpowiedzialności.   

7.  W przypadku dokonania istotnej naprawy gwarancyjnej, termin gwarancji biegnie na nowo w 
odniesieniu do naprawianej części.  

8. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być dochodzone także po upływie okresu 
gwarancyjnego, jeśli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu 
gwarancji.      

9.  Zamawiający, pod groźbą utraty uprawnień gwarancyjnych zapewnia, że w okresie gwarancyjnym 
nie będzie samodzielnie dokonywał istotnych zmian w obiekcie (napraw, przeróbek, itp.)  

10. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokólarnie.  
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11. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 1 dzień, w stosunku do terminów określonych  

     w pkt. 4 w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji,  

     Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według  

     wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

     W tym przypadku Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

7. W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługują  

     uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne. 

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

     usuwaniem wad. 
                
 
 
 
 
 
……………………………                                                                       …………………………… 
 /miejscowość, data/                                                                               /podpis Wykonawcy/ 
 

 


