Załącznik nr 3
GK.2710.21.2020

UMOWA NR …/Rb/2020
(Projekt)

zawarta w dniu ……….2020r. pomiędzy Gminą Świnna 34-331 Świnna ul. Wspólna 13
NIP 5532520760 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy
- Pana Henryka Jurasza
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” a ……………………………………………….
……………………………………………..NIP …………………. REGON ………………..
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
§ 1
Do umowy niniejszej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych / t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm./ na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania: „Modernizacja drogi ul. Myśliwska w
sołectwie Pewel Ślemieńska poprzez wykonanie odwodnienia. ”
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
- roboty ziemne,
- podbudowa z kruszywa naturalnego,
- ława pod krawężniki betonowa zwykła,
- ścieki prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm.
zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi.
§ 3
Ustala się

termin wykonania przedmiotu umowy do

29.05.2020r.

§ 4
1. Wartość robót objętych niniejszą umową ustala się na kwotę ...……………..zł brutto
/słownie złotych…………………………………………………………………………………
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni na podstawie
przedłożonej faktury wraz protokołem odbioru faktycznie wykonanych robót.
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3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót podpisany
przez Kierownika Inwestycji Urzędu Gminy.
4. Fakturę za wykonane roboty określone w § 2 niniejszej umowy należy wystawić
w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Świnna ul. Wspólna 13 34 – 331 Świnna NIP: 5532520760
Odbiorca: Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13 34 - 331 Świnna

§ 5
Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy.
§6
1.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2.Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na
własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
§ 7
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesiący gwarancji na zakres robót objętych
umową. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy.
§ 8
Żadna ze stron bez zgody drugiej strony nie może dokonać zbycia wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§9
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą
przepisy Kodeksu Cywilnego.

umową mają zastosowanie odpowiednie
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§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający:

Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

