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Załącznik nr 4 
Nr sprawy GPR.271.1.15.2021 

 

U M O W A   nr  ……… . 2021 
(wzór) 

 
Zawarta    w    Tczowie   w  dniu  ………….2021 r.  pomiędzy: 
Gminą Tczów, 26 – 706 Tczów, NIP: 811-17-14-505 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
1. P. Arkadiusza Barana – Wójta Gminy 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tczów P. Joanny Bednarczyk 
a: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…… 
z siedzibą:……………………………………………………………………………………. 
 
NIP: ………………………………….   REGON: ……………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………
… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.) dotyczące zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość 
jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. 
 

§ 1 
Zamawiający: Gmina Tczów – jako Inwestor zleca, a Wykonawca przejmuje do wykonania 
następujące zadanie:   
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH ZADANIA: ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA 
POTRZEBY GMINNEGO ŻŁOBKA W TCZOWIE. 
 
Opis działań wchodzących w realizację inwestycji: 
 
1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tczów w Gminie Tczów, obręb 
ewidencyjny 0012-Tczów Średni, działka nr ewidencyjny 587/7, 588/9, 594/5.  
- Urządzony plac zabaw będzie stanowił obiekt otwarty, ogólnodostępny, przeznaczony dla 

lokalnej społeczności.  
 
Na przedmiotowym terenie przewiduje się wykonanie urządzeń zabawowych dla dzieci w 
wieku 1-3lat oraz elementów uzupełniających (tablica informacyjna, tablica z regulaminem). 
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy: 
 

1) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: 
a) Huśtawka metalowa podwójna wraz z bocianim gniazdem – 1 kpl.  
b) Zestaw zabawowy – 1 kpl. 
c) Plac zabaw ze zjeżdżalnią – 1 kpl.  
d) Domek z kuchnią i stolikiem  – 1 kpl. 
e) Samochód ze zjeżdżalnią – 1 kpl.   
 

 2) Przemieszczenie ławek i koszy na śmieci na odległość 20m 
 
 3) Wykonanie robót dotyczących nawierzchni trawiastej:  

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie 
zanieczyszczeń w prymy 
b) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami 
c) Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt 
zadarniony)  
d) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernionymi 0.40 m3 w 
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi  
e) Ręczne rozrzucenie ziemi kompostowej na terenie płaskim – grubość 
warstwy 15cm  
f) Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez 
nawożenia 

 
 4) Wykonanie robót dotyczących nawierzchni poliuretanowej:  

a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-IV głębokości 30cm  
b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernionymi 0.40 m3 w 
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
c) Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-II  
d) Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu -
10cm  
e) Podbudowa z kruszywa łamanego (fr. 31.5-63mm) – warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu – 10cm.  
f) Podbudowa z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5mm) – warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu – 5cm.  
g) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 0-5mm z zagęszczeniem 
mechanicznym  
h) Nawierzchnia poliuretanowa – przepuszczalny podkład elastyczny: granulat 
SBR z lepiszczem poliuretanowym gr. 35mm, nawierzchnia poliuretanowa 
bezspoinowa, przepuszczalna da wody, bezpieczna dla wysokości upadku 1,3m 
(HIC 1.30m) z granulatem EPDM w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem. 
Granulat łączony klejem poliuretanowym. 
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i) Obrzeża bezpieczne 25x5cm 
 

 5) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw: 
a) Ogrodzenie systemowe z paneli. Panele ze spawem wzmocnionym z prętów 
fi 5mm, oczko 50x200mm. Wysokość paneli 1720mm, słupki 60x40x20mm w 
rozstawie co 2570mm, zakotwione w stopach na gł. 100cm 

  b) Brama o wymiarach 400x172cm ogrodzenia 
  c) Furtka o wymiarach 110x172cm w ogrodzeniu 
   
3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą 
posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie na 
kwotę brutto w wysokości ……….. zł.  
2. 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 
     
3. Faktura lub rachunek płatna będzie z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty 
jej otrzymania pod warunkiem uregulowania zapłaty przez Wykonawcę wszelkich 
wcześniejszych zobowiązań wobec podwykonawców. 
4. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy i przekazania placu 
budowy. 
2. Termin zakończenia wykonania umowy ustala się na dzień: Za termin wykonania 
przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 
3. Odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o wykonaniu zamówienia i potwierdzeniu gotowości odbioru. 
 
 

§ 4 
Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie Gmina Tczów poprzez 
wyznaczenie do tych czynności pracownika Urzędu Gminy Tczów lub osoba wyznaczona 
przez Zamawiającego w postaci inspektora nadzoru inwestorskiego posiadająca odpowiednie  
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 
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§ 5 
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilości lub rodzaju urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia bez pisemnego polecenia i zgody Zamawiającego. 
 
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej 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 
 

 
§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót 
będących przedmiotem umowy podwykonawcom.  
 
2. 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. 
 
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 
 
4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
4.1 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 
przez nich faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z 
faktur, 
4.2 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 przedmiot zamówienia na okres 
24 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Udzielona gwarancja jakości obejmuje wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia oraz 
użyte przy tym 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 
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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. 
4.4 Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

- 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; 

  
4.5 Po zakończeniu robót Wykonawca 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. 
 
 

§11 
1. Zamawiający sporządza protokół przekazania przedmiotu umowy. Protokół podpisują 

strony umowy. 
 
2. Koszty usuwania ewentualnych wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania 

Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą. 
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3. W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający upoważniony jest do ich usunięcia na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
netto, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

1.2 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

1.3 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 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 § 4 ust. 1 Umowy 

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

1.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót 
bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
    2.1 odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 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. 
 
 

 
§ 13 

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 7 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, 
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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. 
 

§ 14 
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 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 zawarcie aneksu do umowy 
Wykonawca musi wystąpić nie później niż tydzień przed terminem zakończenia realizacji, 
określonym  
w § 3 ust. 2.  
 
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.  
 
 

§ 15 
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 się 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. 
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§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 
i dwóch dla Zamawiającego. 

 
§ 17 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  
1. Oferta Wykonawcy: 

- formularz ofertowy – załącznik nr 1 do umowy 
 
 

  
                Z A M A W I A J Ą C Y:                                W Y K O N A W C A:    
 
 
 
 
             ..............................................                              .............................................. 
 
 
             K O N T R A S Y G N A T A: 
 
 
 
 
               .............................................. 
  
 

§ 5 
 
 


