
 

 
 

U M O W A Nr ........... /2019 
 
zawarta  w Płocku w dniu .................................... pomiędzy: 
 
Gminą - Miasto Płock – Szkołą Podstawową nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej  
w Płocku, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Agatę Bogiel – Dyrektor 
Szkoły działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka  nr 499/2011 z dnia 
09.09.2011r. 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Mając na uwadze art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo Zamówień 
publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany 
nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku ul. Brzozowa 3. 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania                   
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych                   
w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa Opis przedmiotu 
zamówienia. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, jest oferta 
Wykonawcy. 

§ 2 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest kompleksowe zrealizowanie robót w zakresie 
umożliwiającym oddanie placu zabaw przy SP12 do eksploatacji. 

2. Zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje wymianę nawierzchni o powierzchni 
154,2 m2 oraz prace wymienione w ofercie. 

3. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania 
dostarcza Wykonawca. 

§ 3 
 

1. Termin zakończenia realizacji robót – 30.04.2019r. 

2. Przekazanie placu wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zawarcia umowy.  

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót bezpiecznie pod względem 
BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z technologią robót. 

4. Przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna 
niezależna od Wykonawcy. 

 
 

§ 4 
1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób powodujący jak najmniejsze 
uciążliwości,  zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewni 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót. 

b) Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa                   
i świadectwa zgodności i winny być przekazane Zamawiającemu najpóźniej przy 



 

odbiorze w postaci dokumentacji m.in. aprobaty technicznej, deklaracji, certyfikatu na 
znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanej przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą wyroby, instrukcji użytkowania, opisu montażu oraz gwarancji na 
zamontowaną nawierzchnię, 

c) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się 
na budowie i niepodlegające likwidacji elementy placu zabaw np. urządzenia zabawowe, 
ławki, śmietniczki itp. oraz przywrócić teren po realizacji inwestycji do stanu 
pierwotnego, 

d) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania                              
przedmiotu umowy oraz złoży oświadczenie, że roboty zakończone przez niego są 
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 
według umowy, 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane, 

g) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty przy zachowaniu warunków BHP i p.poż 
oraz z zgodnie z innymi właściwymi przepisami, 

h) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie i na bieżąco informować Zamawiającego o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót, 

i) Po stronie Wykonawcy leży kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej 
dokumentacji zgodnie  z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów i dokumentów niezbędnych przy odbiorze, 

j) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich usunięcia, 

k) Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie 
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, e-maila, biura, osób 
uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie 
należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych 
adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany w Umowie traktuje się jako 
doręczoną z chwilą, w której druga strona mogła daną korespondencję otrzymać                         
i zapoznać się z jej treścią. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za 
doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji 
elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości 
zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata. 

 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie terenu budowy, 
2) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 
3) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie 

odpowiednich dokumentów. 
 
 

 

 

 



 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………………… słownie 
(………………………………………… złotych) uwzględniające podatek od towarów i usług VAT – 23%. 

2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne i zupełne, uwzględnia wszystkie prace i czynności, 
które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty objęte istniejącym stanem oraz wszelkie inne, do 
których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, koszt 
doprowadzenia uporządkowania terenu budowy w momencie zakończenia robót, koszt 
ubezpieczenia oraz należne podatki. 

§ 6 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, przy czym podstawą do 
wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, podpisany bez zastrzeżeń przez obie 
strony umowy. 

2. Strony ustalają, iż termin realizacji faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której 
faktura dotyczy. 

5. Fakturę Wykonawca wystawia na:  

     NABYWCA: Gmina-Miasto Płock, 09 – 400 Płock, Stary   Rynek 1 NIP 7743135712 

     ODBIORCA: Szkoła Podstawowa r 12 w Płocku 09-402 Płock ul. Brzozowa 3 

6. Zamawiający wskazuje źródło finansowania umowy:  

     Dział 801 Rozdział 80101 ZadanieP2/SP012 § 4270 

7. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumentów 
o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatności. 
Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków. 

8. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych                  
w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

9. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę 
trzecią wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 7 

Strony wskazują osoby upoważnione do kontaktu i bieżących ustaleń: 

-po stronie Zamawiającego – Pani Joanna Sułkowska e-mail sp12plock@go2.pl 

-po stronie Wykonawcy – ……………………… e-mail …………………………………… 

 

§ 8 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru wykonanych prac, 
składających się na przedmiot odbioru oraz złoży jednocześnie wszystkie dokumenty 
niezbędne do odbioru  przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, 

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru  
wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru. 

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie               
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie 
odbioru wykonania robót i kolejny termin odbioru. 



 

4. Warunkiem przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy jest wykonanie całego przedmiotu 
umowy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad. 

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt  i 
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 7 
dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin. 

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

9. 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 pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia   
w tym celu upoważnionego w formie pisemnej pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub 
pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku 
prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

 
§ 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 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego na wykonanie przedmiotu umowy, 

2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie 
gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 10 w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar 
umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego              
z wystawionej przez siebie faktury. 

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 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,                  



 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu 
którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania 
umowy, 

2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni, 
3) opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyżej 14 dni wg 

harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwał realizację robót                
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
technicznymi w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

 
§ 11 

1. W przypadku odstąpienia od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół stanu robót na dzień odstąpienia nie później niż w terminie 3 dni od 
odstąpienia od umowy, 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej  do stanu 
zaawansowania tych robót. 
 

3. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca obowiązany jest usunąć z placu budowy wszelkie 
tymczasowe urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, które były w jego dyspozycji 
lub przez niego wynajęte. Jeżeli w uzasadnionym czasie od takiego żądania Wykonawca się 
nie zastosuje, Zmawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie takie obiekty stanowiące 
własność Wykonawcy. 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 m-cy  gwarancji jakości na wykonane roboty.               

2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru 
przedmiotu umowy 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 7 dni kalendarzowych 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 w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia 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 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. 

  

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy    
Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 15 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 1 dla 
Zamawiającego. 
 
 
  
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

         
 


