
 

 

UMOWA NR …/08 

 

Zawarta w dniu ……………………………r. pomiędzy Gminą Wąsosz zwaną w 

treści  „Zleceniodawcą„, w imieniu i na rzecz której działają: 

1.  Burmistrz  Wąsosza - Zbigniew Stuczyk 

przy kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy - Jadwigi Rodzewicz, a 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

, zwanym w treści Umowy “Wykonawcą ”  wyłonionym z zachowaniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz, 

którego działa: 

 

1. …………………………………………… 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego …………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z projektem technicznym, 

obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością w ich wykonaniu. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy, 

projekt techniczny oraz SIWZ. 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT  

w wysokości …………… zł (słownie: ………………………………………… zł. …/100 ). 

2. Kwota określona w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy.  

3.  Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur i protokołów odbioru w terminie  

30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu: ……………………, a zakończenie ……………… 
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§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się uzyskać i dostarczyć na teren budowy wszystkie 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy materiały. Koszt dostawy materiałów na 

teren budowy został uwzględniony w wynagrodzeniu określonym w § 2 . Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 

§ 5 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy  

na którym wykonywał prace. 

§ 6 

Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego  

w terminie 5 dni od daty  zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości 

wykonywanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

§ 7 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę 

końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru. 

2. Faktury wystawione przez wykonawcę będą płatne w formie przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 

§ 8 

Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony zamawiającego 

prowadzić będzie: …………………………… 

§ 9 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte umową na okres  

36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

§ 10 

1. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

budowie . 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia warunki Ppoż. i BHP na budowie. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

  1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; 

  2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki . 
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  3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad . 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego . 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne . 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności . 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o 

zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego . 

§ 14 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego . 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 

a 1 egz. dla Wykonawcy . 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

sporządził: 

 


