„WZÓR UMOWY”

Załącznik nr 5

UMOWA Nr ………………………..
zawarta w Dobrodzieniu w dniu ……........2020 r. pomiędzy:
Gminą Dobrodzień posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 576-15-57-210, z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień reprezentowaną przez:
Burmistrza Dobrodzienia – dr. Andrzeja Jasińskiego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
….......................................................................................................................................................
……………………………………………………………….............................................................................
zwaną(-ym) w dalszej części umowy „Wykonawcą” posługującą(-ym) się numerem identyfikacji podatkowej
NIP ………………………………………, reprezentowaną(-ym) przez:
………………………………...........................…….…….
…………………………………..........................……..….
Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani będą dalej „Stronami” lub oddzielnie każdy z nich „Stroną”.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia
niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie,
a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne
składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają
też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych
przez Strony w niniejszej umowie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15 000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, od której do jego udzielania stosuje się
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przebudowa ul. Gromadzkiej
w Pietraszowie”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego
przebudowę drogi wewnętrznej niepublicznej w m. Pietraszów, ul. Gromadzka, o łącznej długości 140
mb i szerokości jezdni 3,50 mb.
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz jego zakres określa dokumentacja projektowa.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną
obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
4. Warunki umowy określone są w dokumentach we wskazanej niżej kolejności:
1) dokumentacja projektowa:
- ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA;
- PRZEDMIAR ROBÓT;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) oferta Wykonawcy.
§2
Wykonawca zrealizuje prace objęte zamówieniem w terminie: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
§3
1. Wartość zamówienia strony ustalają w wysokości:
Kwota brutto: …………………… zł,
Kwota netto: …………….……… zł,
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest

wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub renegocjacji w trakcie
i po realizacji niniejszego zamówienia.
3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją postępowania.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego
w dokumentacji projektowej i jej nie ujęcie w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu,
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonane prace za
dany etap robót będzie faktura/rachunek* wystawiona(-y) na:
Nabywca: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-15-57-210.
§4
Rozliczenie Wykonawcy i Zamawiającego z wykonanych robót nastąpi na podstawie faktur częściowych lub
faktury końcowej.
§5
Ustala się kary umowne w kwocie 0,2 % wartości wykonanych robót tygodniowych za niedotrzymanie
terminu wykonywania robót i niedotrzymanie terminu płatności, dla każdej ze Stron.
§6
Termin płatności faktur należy określić na czas 14 dni od daty otrzymania faktury.
§7
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
§8
Wykonawca udzieli na całość zamówienia 36 miesięcznej gwarancji.
§9
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy muszą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za
zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana
zmiana może wpłynąć na opóźnienie bądź obniżenie jakości wykonania przedmiotu umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane
wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy.
§ 11
W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy spór będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest ……………...........................….… (tel.: ………………........…..……., faks:
……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).
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2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących
realizacji przedmiotu umowy jest …………….......................…......… (tel.: ....………………..........…., faks:
……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują, się działać
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem
praw drugiej Strony umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy
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