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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego TZ-I.2151.16.2022 

 

UMOWA NR TZ-I.2151.16.2022 (wzór) 

Zawarta w dniu …………….. w Gorzycach pomiędzy: 

 

Gminą Gorzyce z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 75, 39-432 Gorzyce, NIP: 867-20-77-154, 

REGON: 830 409 169, reprezentowaną przez …………………………………………...., przy 

kontrasygnacie …………………………………… …………………………………………,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie inwestycji pn.: 

„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 

w miejscowości Trześń”, zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości na których 

prowadzona będzie przedmiotowa inwestycja. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zlecone prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, projektem budowlanym oraz dokumentacją techniczną, 

zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zlecone prace wykonywać zgodnie z  poleceniami  

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

§3 

Strony określają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres realizacji inwestycji. Termin 

zakończenia inwestycji to 28.10.2022 r. 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 

…………………………………………………………………………………………….... 

2. Wykonawca zapoznał się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy, 

w związku, z czym nie będzie się domagał dodatkowego wynagrodzenia do ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

3. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

§5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie płatne w terminie  

14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi,  podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę, protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy. 
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3. Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

w fakturze. 

§6 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w §5, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki lub opóźnienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn losowych  

i niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn o których mowa 

w § 9 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania, niewykonania w terminie w całości lub w części lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę,  

to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

 

§7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez 

Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, projektem budowlanym 

lub dokumentacją techniczną, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.  

2. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą 

polubownie, rozstrzygać będą właściwe sądy. 

 

§8 

Gwarancja obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego  

i Wykonawcę, protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo budowlane. 

 

§11 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§12 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

  Wykonawca                                                                                                      Zamawiający

       


