
Wzór Załącznik nr 3

UMOWA O DZIEŁO NR ……………

Zawarta w dniu ……………………. 2014 roku w Murowie
pomiędzy Gminą Murów, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, NIP 991-049-49-72  
reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Puławskiego
oraz Skarbnika Teresę Kucę  
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM
a …………………..........................................., zam. ………………………….., 
legitymującym się dowodem osobistym ………………………… 
zwany w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1
1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania,  za

wynagrodzeniem,  następujących  prac  –  utworzenie  stref  sportowo-rekreacyjnych,
składających się z elementów siłowni zewnętrznych dla dorosłych. Elementy siłowni
zewnętrznych  to:  9  par  urządzeń  umieszczonych  na  pylonach/słupach
(panelach/słupach centralnych z miejscem na instrukcję do ćwiczeń), w następujących
zestawieniach:   3  pary urządzeń  wioślarz  -  prasa nożna (ćwiczenie mięśni  całego
ciała),  3 pary urządzeń  biegacz -  orbitrek (ćwiczenie mięśni  całego ciała),  3  pary
urządzeń - wyciskanie siedząc (krzesło) - wyciąg górny (ćwiczenie pleców, ramion,
klatki piersiowej). Opis techniczny urządzeń siłowni zewnętrznych stanowi załącznik
nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego z dnia 16.10.2014. 

(opis zleconego dzieła)

2. Dzieło będzie wykonywane na terenie województwa opolskiego, powiat opolski, gmina
Murów, miejscowość  Murów ul.  Polna działka Nr 244/1 Obręb 0396 Murów, Stare
Budkowice, ul. Zagwiździańska, działka Nr 1024/98 Obręb 0012 Stare Budkowice oraz
Zagwiździe, ul. Lipowa, działka Nr 614/3 Obręb 0352 Zagwiździe.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i
doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je
wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy, techniki.

4. Wykonawca wykona całość prac wynikających z niniejszej umowy osobiście.
5. Powierzenie wykonania dzieła lub jego części  osobom trzecim, wymaga pisemnej



zgody Zamawiającego. 

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
oraz

PRAWA I OBOWI ĄZKI STRON

§ 2
Prace określone w § 1 ust.  1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  w
terminie od dnia …………………………. roku do dnia …………………………. roku. 

§ 3
Wykonawca zaopatruje się  we wszelkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotowej
umowy.  Koszt  zakupu  tych  materiałów,  jak  również  opłat  i  świadczeń  niezbędnych  dla
wykonania umowy jest uwzględniony w kwocie wynagrodzenia za wykonanie dzieła.

§ 4
1. Przekazanie  wykonanego  zgodnie  z  niniejszą  umową  dzieła  nastąpi  poprzez
zgłoszenie  Zamawiającemu  zakończenia  prac  i  umożliwienia  protokolarnego  odbioru
dzieła. 
2. Zamawiający dokona odbioru prac w terminie 7 dni od zgłoszenia dzieła do odbioru
przez Wykonawcę   lub w przypadku odbiorów częściowych odpowiedniej jego części.
Odbiór  stwierdza  się   protokołem,  z  zaznaczeniem  że  dzieło  przyjmowane  jest  bez
zastrzeżeń.  Gdy dzieło  zawiera wady uniemożliwiające normalne korzystanie z  niego,
Zamawiający złoży na piśmie zastrzeżenia i odmówi odbioru. 
3. Jeżeli dzieło zawiera wady, nie uniemożliwiające korzystania z niego, ale wymagające
uzupełnień i poprawek, Zamawiający wzywa na piśmie  Wykonawcę do usunięcia wad
wyznaczając w tym celu Wykonawcy stosowny termin. 
4. Jeśli  wady dają  się  usunąć  Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  niezbędne prace
celem usunięcia wad dzieła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa
żądania dodatkowego wynagrodzenia za te czynności. Usunięcie wad w wyznaczonym
terminie, powoduje, że Zamawiający dokonuje odbioru dzieła w trybie ust. 2 zd. 1 i 2.
5. Jeśli wady są tego rodzaju, że nie dają się usunąć poprzez wykonanie dodatkowych
prac,  Zamawiający  może  według  własnego  wyboru  żądać  odpowiedniego  obniżenia
wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu dzieła; zaś w
przypadku wad uniemożliwiających skorzystanie z przedmiotu dzieła odstąpić od umowy
albo żądać ponownego wykonania umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§5
1. Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań  niepieniężnych

wynikających z niniejszej umowy strony zastrzegają kary umowne.
2. Kara umowna należy się Zamawiającemu od Wykonawcy w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu prac wynikających z umowy, opóźnienia w usuwaniu
wad, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia;



b) w  przypadku  niewykonania  prac,  odmowy usunięcia  wad  lub  odstąpienia  od
umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości
10%wynagrodzenia umownego  brutto. 

3. Kara umowna należy się Wykonawcy od Zamawiającego w przypadku:
a) opóźnienia  w  odbiorze  częściowym  lub  ostatecznym  prac,  w  wysokości  1%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
4. Strony  zastrzegają  sobie  możliwość  żądania  i  dochodzenia  odszkodowania

przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  w  razie  zaistnienia
wyższej niż wielkość kary umownej szkody rzeczywistej.

5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli
jest  to  spowodowane  siłą  wyższą.  Dla  celów niniejszej  umowy siłą  wyższą  jest
zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

WYNAGRODZENIE

§ 6
1. Za  wykonanie  dzieła  określonego  w  §  1  ust.  1  niniejszej  umowy  Zamawiający
zobowiązuje się  zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….
złotych brutto (słownie: ………………….. złotych). 
2. Wynagrodzenie obejmuje uzasadniony nakład pracy Wykonawcy oraz wszelkie inne
nakłady Wykonawcy, w tym koszt materiałów, oraz opłat i  świadczeń  niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego
w ust. 1,  chociażby w czasie zawarcia niniejszej umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac. Jeśli w przypadku zmiany stosunków, której nie można było
przewidzieć, wykonanie dzieła, za umówionym wynagrodzeniem groziłoby Wykonawcy
rażącą  stratą,  strony  mogą  podwyższyć  umówione  wynagrodzenie  ryczałtowe,  albo
rozwiązać niniejszą umowę. 
4. Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  na  konto  Wykonawcy  numer

 ……………………………..................w banku ……………………………………….
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury/rachunku.  Podstawą  dokonania  płatności  będzie  protokół  przekazania  
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony. 

5. Po upływie terminu płatności Zamawiający wypłaca wynagrodzenie wraz z odsetkami
ustawowymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia wszelkich należności publicznoprawnych
związanych z otrzymanym wynagrodzeniem, w tym w szczególności zaliczek na podatek 
dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

§ 7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8



W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło. 

§ 9
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygają w
pierwszej  kolejności  w drodze bezpośrednich negocjacji  stron.  W przypadku zawarcia
porozumienia sporządza się aneks do niniejszej umowy, obejmujący ustalenia zawarte w
ugodzie.
2. W  przypadku  barku  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  w  trybie  negocjacji,
wszelkie  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

 
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA
                                                               


