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Umowa nr   /WIR/2019 

W dniu ……… listopada 2019r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 

(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Annę Mieczkowską  -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg  

a:  

.............................................................................................................................................., 
którą reprezentuje: 

............................................................................................................., zwanym/ą w tekście 
Wykonawcą, 

działając na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, którego 

przedmiotem jest: wykonanie, dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu „Pan Tadeusz” 

oraz dostawa i montaż głazu kamiennego wraz z wyrytą nazwą skweru. Rzeźba i głaz 

zostaną umieszczone na Skwerze Pana Tadeusza.  

2. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie 

całkowicie zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest 

przewidziany. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały i narzędzia. 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy - 10 maja 2020r.  

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące prace: 

a) wykonanie szkicu rzeźby, wizualizacji, uzgodnienie jej z Zamawiającym, 

b) wykonanie modelu rzeźby Zosi (dziewczyna z warkoczem karmiąca gęś i kurę) w 

glinie 1:1, o wys. ok 170cm, , 

c) wykonanie formy silikonowej z modelu niezbędnej w procesie wykonania odlewu z 

masy, 

d) odlanie w masie rzeźby, 

e) szlifowanie, cyzelowanie do uzyskania właściwego wyglądu powierzchni rzeźby w 

celu zwiększenia walorów wizualnych zbliżonych do kamienia naturalnego, 

f) montaż rzeźby – nawiercenie i wklejenie figur do podłoża w miejscu przygotowanych 

na Skwerze Pana Tadeusza, 
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g) pozyskanie głazu kamiennego o wymiarach wpisujących się w prostopadłościan o 

wymiarach ok. wysokość 180cm, szerokość 120cm, głębokość 80cm, wyrycie nazwy 

SKWER PANA TADEUSZA oraz montaż głazu w ustalonym miejscu.  

2. Po zakończeniu etapu prac opisanego w ust. 1 lit. a), b), f), g) Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, w celu dokonania przez Zamawiającego 

oględzin i odbioru wykonanych prac. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zawiadomienia, zobowiązany jest do dokonania oględzin i przystąpienia do 

czynności odbiorowych oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Dokonania wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z 

realizacją przedmiotu umowy; 

2) Przekazania Wykonawcy terenu w celu montażu rzeźby i głazu, we wspólnie 

ustalonym terminie; 

3) Odbioru przedmiotu umowy; 

4) Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy; 

2) Utrzymania należytego stanu i porządku na przekazanym terenie oraz terenach 

przyległych; 

3) Natychmiastowego usunięcia odpadów, powstałych w wyniku realizacji prac 

montażowych. 

4) Poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 

niebezpiecznych; 

5) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie realizacji przedmiotu umowy lub 

ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

6) Posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy; 

7) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad 

określonych podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części 

lub całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia 

zdarzenia lub okoliczności.  

REALIZACJA 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały zastosowane do wykonania przedmiotu 

umowy będą zgodne z wymaganiami norm państwowych Polska Norma lub Branżowa 

Norma, a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie Instytutu 

Techniki Budowlanej 
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WYNAGRODZENIE UMOWNE 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w umowie za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: 
…………….……………...…….zł brutto (słownie zł: ………………………………… 
………………………………................................................................................…………..)
w tym VAT wg. obowiązującej stawki,  

w tym: 

a) Rzeźba Zosi w cenie: …………….……………...…… zł brutto (słownie zł: 
…………………………………………………………………............................................
....................................…………..) w tym VAT wg. obowiązującej stawki 

b) Głaz kamienny w cenie …………….……………...…… zł brutto (słownie zł: 
…………………………………………………………………............................................
....................................…………..) w tym VAT wg. obowiązującej stawki 

KARY UMOWNE 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 6 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od 

dnia określonego w § 2 umowy, 

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 

rękojmi za wady lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 6 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 15% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : 

a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy za każdy dzień 

przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

miał być rozpoczęty, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem  

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6. 
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ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac  

składających się na przedmiot umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

prac i zgłoszeniu gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu 

umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że:  

1) z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad; 

2) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na 

usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych.  

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy jest mgr Justyna Greczyńska, tel. (94) 35 51 604, e-mail: 

j.greczynska@um.kolobrzeg.pl  

10. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Strony dopuszczają 

prowadzenie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną. 

GWARANCJA 

§ 9 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia 

dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w 

celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 24 

miesiące licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapewnia o jego 

prawidłowym funkcjonowaniu. 

mailto:j.greczynska@um.kolobrzeg.pl
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3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2019r., poz. 1145) rozszerza się 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu. Termin usunięci usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na 

pisemny wniosek Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być 

przekazane faksem lub mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia 

powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego 

przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela 

gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od umowy 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 

fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy 

stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw 

służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 11 

1. Termin płatności faktury: do 14 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z podpisanym protokołem odbioru przedmiotu umowy.  

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 12 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/. 

Administrator Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz 

usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także 
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prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych 

sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 13 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie (osobiste i majątkowe). Wykonawca zapewnia, iż dzieło stanowiące 

przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób 

trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 

tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 

roszczeń odszkodowawczych, zwalniając jednocześnie Zamawiajacego od wszelkich 

zobowiązań jakie wynikną z tego tytułu.    

3. Wykonawca oświadcza, że zbywa na rzecz Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do dzieła we wszystkich zakresach jego stosowania - polach eksploatacji - 

znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska Twórcy dzieła w 

przypadku publikacji m.in. w prasie, mediach elektronicznych i telewizji. 

5. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw 

autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

6. Strony postanawiają, że jedynie po stronie Wykonawcy leży prawo do dokonywania 

wszelkich zmian mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu dzieła.  

§ 14 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia 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 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu pod montaż rzeźby i głazu, a zwłoka 

przekracza 21 dni, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 

podpisania protokołu odbioru, 

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury 

i załączonego do niej protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie 30 dni od 

upływy terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności z 

tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 
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3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 15 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego  

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy  

 

WYKONAWCA:                ZAMAWIAJĄCY: 


