
                                                                                                        Załącznik nr 3

- PROJEKT UMOWY - 

UMOWA NR …../2014
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą, 
Plac Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń – Bogdana Mościckiego
przy kontrasygnacie 
Skarbnik Miasta i Gminy – Marii Gierczyk
a 
…...
 reprezentowaną przez:
…...
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Wykonawca wyłoniony na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień  publicznych  przyjmuje  wykonanie  zamówienia  dodatkowego,  tj.  robót  dodatkowych,
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót
budowlanych  pn:  „Odbudowa  dróg  gminnych  w  miejscowościach  Klecza,  Łupki,  Marczów”
zgodnie z poniższym zakresem: 

§ 2

Roboty  prowadzone  będą  zgodnie  z  technologią  budowlaną,  obowiązującymi  przepisami  prawa
budowlanego i przepisami BHP.
Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do wykonania umowy. Materiały powinny odpowiadać co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania budownictwie określonym w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest
okazać  dla  wszystkich  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 3
Termin realizacji:

 do 14 listoada 2014 r.

§ 4

1. Ustala się następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:

a. kwota ryczałtowa bez podatku VAT w wysokości ….... PLN (słownie:)

b. kwota ryczałtowa z podatkiem VAT w wysokości ….... PLN (słownie:)

c. podatek VAT PLN (słownie:)

d. ewentualne roboty konieczne,  dodatkowe i  zamienne  nie  objęte  niniejszą  umową mogą  być
wykonane na podstawie odrębnego zlecenia  Zamawiającego. Ceny ryczałtowe oraz składniki
cenotwórcze są  obowiązujące przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do faktur będzie doliczał podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP.



§ 5

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość wykonanych robót.
2. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej niezwłocznie po

zakończenia robót.
3. Zamawiający wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  Zamawiający zakończy odbiór w ciągu 7
dni.

4. Protokół  odbioru  końcowego  bez  uwag,  stanowi  podstawę  do  wystawienia  faktury  i  żądania
zapłaty wynagrodzenia.

5. Zamawiający  za  zwłokę  w  dokonaniu  odbioru  jest  zobowiązany  zapłacić  Wykonawcy karę
umowną  w  wysokości  0,01  % wartości  umownej   za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  dnia
wyznaczonego na dokonanie odbioru.

§ 6

Na  wykonane  roboty  Wykonawca udziela  60 miesięcznej gwarancji  licząc  od  daty  odbioru
końcowego.

§ 7

1. Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  na  podstawie  faktury  potwierdzonej  protokółem
końcowego odbioru robót.

2.  Zamawiający ureguluje  fakturę w terminie 14 dni od dnia  dostarczenia faktury.
3. W  przypadku  nieuregulowania  należności  w  terminie,  dłużnik  zobowiązany  jest zapłacić

odsetki w ustawowej  wysokości.
4. Datą zapłaty należności jest data dokonania przelewu przez Zamawiającego.

§ 8

Ustala się następującą wysokość kar umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za  zwłokę  w oddaniu  przedmiotu  umowy  1% wynagrodzenia  umownego  za  jeden  dzień

zwłoki 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 1% wynagrodzenia umownego za

jeden dzień zwłoki , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
c) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wynagrodzenia

umownego 
d) w  przypadku  zawinionego  nie  przystąpienia  do  rozpoczęcia  robót  lub  takiego  ich

opóźnienia , że wykonanie w terminie określonym umową będzie niemożliwe.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego  terminu
oraz obciążenia karą w wysokości 10% wartości umownej.    
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za  zwłokę  w przekazaniu  terenu placu  budowy lub  uniemożliwienia  rozpoczęcia  robót  w
wysokości  0,01% wartości  robót  za  jeden dzień zwłoki  jeżeli   kary umowne nie  pokryją
poniesionej szkody strony  mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

                                                                 
§ 9

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 10



Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy właściwy dla
Zamawiającego.                                                            

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz
Prawa Zamówień  Publicznych  ustawa z  dnia  29  stycznia  2004r.  (Dz.  U.  nr  19,  poz.177 z  2004r
z późn. zm.)

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa  dla zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 
 


