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Załącznik nr 4 
Nr sprawy GPR.271.1.9.2020 

 
U M O W A   nr  ……….. 2020 

(wzór) 
 

Zawarta    w    Tczowie   w  dniu  ………….2020 r.  pomiędzy: 
Gminą Tczów, 26 – 706 Tczów, NIP: 811-17-14-505 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
1. P. Arkadiusza Barana – Wójta Gminy Tczów 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tczów P. Jadwigi Nędzi 
a: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą:……………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: ………………………………….   REGON: ……………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.). 
 
została zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1 
1. Gmina Tczów zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania roboty budowlane dla inwestycji pn.: 
„Zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w 
Sołectwie Janów” 
 
Zakres robót: 

- Zdjęcie warstwy wierzchniej humusu śr.gr. 10cm   
- Wykonanie koryta na głębokość 15 cm  
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm 
- Rozłożenie geowłókniny poliestrowej o gramaturze 100g 
- Wykonanie nawierzchni alejek i dojść z mieszanki kamiennej sortowanej gr. 10 cm 
- Wykonanie nawierzchni alejek z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 
- Ustawienie obrzeży typu EKO-BORD 
- Zakup, montaż ławek typu parkowego 
- Wykonanie oświetlenia parkowego w il. 2 sztuki latarni z robotami kablowymi 
- Nasadzenia krzewami ozdobnymi Berberis vulgaris L. 
- Nasadzenia krzewami ozdobnymi Bukszpan wiecznie zielony 
- Nasadzenia drzew liściastych - klon pospolity 

2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi, które są 
integralną częścią niniejszej Umowy: 
 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
b) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą podpisania umowy i przekazania placu budowy. 
 
2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: 21.09.2020 r. 



 

                                                             Strona 2 z 7 
 

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 3 
Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Gmina Tczów.  
 

§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w                
§ 1 niniejszej umowy, na podstawie złożonego przez Wykonawcę zapytania ofertowego równe cenie 
przedstawionej w ofercie:  
 

- netto w wysokości  - ………………….. 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………  ……../100) 

- podatek VAT: - ………………….. 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………  ……../100) 

- brutto w wysokości - ………………….. 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………  ……../100 
 
2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Koszty te winny być uwzględnione w ryczałtowej cenie 
ofertowej i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy.  
 
3. Po wykonaniu oraz odbiorze całego zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi i przekaże 
Zamawiającemu fakturę VAT lub rachunek według następujących wytycznych:  
 
 
NABYWCA:   Gmina Tczów 
    Tczów 124 
    26-706  Tczów 
    NIP: 811 17 14 505 
 
PŁATNIK/ODBIORCA: Gmina Tczów 
    Tczów 124 
    26-706  Tczów 
     
5. Faktura lub rachunek płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania pod warunkiem uregulowania zapłaty przez Wykonawcę wszelkich wcześniejszych 
zobowiązań wobec podwykonawców. 
 
6. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany ilości robót jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 
 
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT lub 
rachunku, wystawionego przez Wykonawcę w oparciu o  protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, na kwotę wynikającą z oferty.  
 

§ 6 
1. Nie przewiduje się zmian zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w § 1 ust. 1 
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§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 
przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót podwykonawcy 
zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a zlecenie robót podwykonawcy nastąpi w 
trybie art. 6471 Kc. 
 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego udzielona w trybie art. 6471 Kc. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na 
piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy regulującej współpracę z 
podwykonawcą lub jej projektu. 
 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
 
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 
 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne dotychczasowy podwykonawca i na przedstawiony w ofercie zakres robót. 
 
6. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia 
wykonywanych robót z dotychczasowym podwykonawcą. 
 
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
7.1 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 
faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur, 
7.2 oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez 
Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy, 
wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 
miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy 
produkty, materiały i wyroby budowlane. 
 
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek w 
terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia i zgłoszenia usterki. 
 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
Zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o ład i porządek na terenie budowy oraz 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Odpowiada 
za uszkodzenia nawierzchni, obiektów, budowli podziemnych i nadziemnych, zapewnia ochronę 
znajdującego się na nim mienia oraz warunki bezpieczeństwa, ponosi odpowiedzialność za naruszenie 
interesów osób trzecich.  
 
4. Wykonawca zobowiązany jest: 
4.1 Do powiadomienia właścicieli sąsiadujących urządzeń infrastruktury technicznej o przystąpieniu 
do robót, prowadzenia robót zgodnie z ich zaleceniami i pod ich nadzorem wraz z uzyskaniem 
pozytywnej opinii co do prawidłowego wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji. 
4.2 Do powiadomienia właścicieli działek sąsiadujących o terminach robót i wynikających z tego 
tytułu utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości. 
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4.3 Do protokólarnego przekazania Zamawiającemu i dostarczeniu w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, materiałów pochodzących z odzysku (rozbiórki, przebudowy, wycinki). 
4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (o ile będzie wymagany); 
- zorganizowanie placu i zaplecza budowy na własny koszt; 
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych, 
- utrzymanie porządku na terenie przeprowadzonych robót budowlanych i terenie przyległym, 

ochrona mienia zgromadzonego na terenie przeprowadzonych robót budowlanych; 
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych 

zgodnie z przepisami bhp i ppoż; 
- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód telekomunikacyjnych oraz 

bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 
odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących prawidłowość i właściwą jakość 
wykonywanych robót; 

- zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu umowy do 
czasu odbioru robót.  

4.5 Po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować na koszt własny teren wykonanych robót 
budowlanych oraz teren przyległy wykorzystywany do celów budowy i doprowadzić go do stanu nie 
gorszego niż przed rozpoczęciem robót.  
 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania robót stanowiących przedmiot 
umowy. 

§ 10 
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, 
zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego. 
 
2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji Wykonawca 
zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania umowy. 
   

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o 
których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

1.3 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących p stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

1.4 jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny niż Wykonawca 
lub inny Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 
5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy 

1.5 za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas robót: 

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1000,0 zł 
b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5000,0 zł 

1.6 w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację 
wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o 
kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony 



 

                                                             Strona 5 z 7 
 

Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża 
Wykonawcę. 

1.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
    2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 5 Umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn 
nie zależnych od Wykonawcy. 
   2.2 w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez zamawiającego, Wykonawcy przysługują 
odsetki w ustawowej wysokości. 
 
3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 
 

§ 12 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy 
jej postanowienia. 
2.1 Do podstawowych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, 
b) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub w stan upadłości, 
c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

e) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, 
gdy niezgodnie z warunkami Umowy zleca wykonanie części lub całości robót 
podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca 
wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 
robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 
 

§ 13 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej 
umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
     1.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
     1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczone będą  pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 
 
3. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Wykonawca musi wystąpić 
nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji, określonym  
w § 2 ust.1.  
 
4. Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 3 Zamawiający może pozostawić bez 
rozpoznania lub nie uwzględnić bez podania przyczyny, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę 
zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tegoż tytułu.  
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§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana na wskazany przez strony adres 
mailowy drogą elektroniczną lub na wskazany nr fax lub na wskazany adres. 
 
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 
firmy, a także o wszczęciu postepowania upadłościowego i likwidacyjnego. 
 
4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają,  
że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich 
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 
 
5. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego. 
  

§ 15 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że Zamawiający 
otrzymuje dwa egzemplarze, a Wykonawca jeden egzemplarz. 

 
§ 16 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1. Oferta Wykonawcy,  
2. Kosztorys ofertowy. 

 
 
 
 
 
 

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje Wójt Gminy 

Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, tel. (48) 676 80 23, e-mail: gmina@tczow.pl; 
 jeśli maja Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Tczów, a także przysługujących Wam uprawnień, 
możecie skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tczów za 
pomocą adresu                  e-mail: iod@tczow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Zagospodarowanie terenu wokół 
wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Sołectwie Janów” prowadzonym w 
trybie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.), 
dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

        -    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą postępowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków  ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu  
 
 
 
…………………………………………  
           Wykonawca 


