Załącznik nr 4
UMOWA- wzór
zawarta w dniu ……………. w Rudce, pomiędzy Gminą Rudka, 17-123 Rudka, ul. Brańska 13,
NIP 543-207-49-01, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Marcina Gawrysiaka – Wójta Gminy
a firmą ………………………….. z siedzibą w ………………., NIP …………………, zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………. - ………………….,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem

niniejszej

umowy

jest

wykonanie

7

szt.

drewnianych

wiat

przystankowych oraz ich montaż na terenie gminy Rudka w miejscowościach:
Olendy, Koce Borowe, Niemyje Stare, Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Ząbki, Niemyje
Skłody, Niemyje Nowe , w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zakres
ww. zamówienia określa zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami i oferta
wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.
2. Niniejsza umowa została zawarta w celu realizacji Porozumienia Nr 2 w sprawie
dofinansowania realizacji zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020”, zawartego w dniu 09.07.2019 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a
Gminą Rudka.
OBOWIĄZKI STRON
§ 2
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących
przepisów bhp i ppoż oraz uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót.
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4. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) wskazania miejsc montażu wiat;

b) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do dnia 30.09.2019 r.;
5.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą
powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego robót, aż do odbioru końcowego
robót i przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

6.

Zamawiający ma prawo kontroli materiałów używanych do realizacji niniejszej mowy.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót objętych niniejszą umową w terminie do
dnia 15.11.2019 r.
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, przesunięciu w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień związanych z przekazaniem placu budowy przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
d) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu
umowy.
3. Przesunięcie terminu w każdym przypadku określonym w ustępie 2 przesuwa termin
wykonania przedmiotu umowy o czas przestoju.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT
§4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynosi ……………… PLN netto (słownie: …………………), plus podatek VAT (…...... %)
w kwocie …………………. zł. Razem wynagrodzenie brutto wynosi ……………. zł (słownie:

……………………………………………….. zł)
2. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie
objętych zamówieniem podstawowym to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty
na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników
cenotwórczych, jak przy obliczaniu ceny ofertowej.
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§5
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace realizowana będzie na podstawie końcowego
protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Na tej podstawie
Wykonawca wystawi fakturę końcową.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, jednak nie wcześniej, niż w terminie 5 dni od dnia przekazania środków
Zamawiającemu przez Wojewodę Podlaskiego, za wyjątkiem części wynagrodzenia
stanowiącej środki własne Zamawiającego, w kwocie wynikającej z Porozumienia zawartego
z Wojewodą Podlaskim.
3. Zamawiający

dopuszcza

wystawianie

przez

Wykonawcę

faktur

częściowych,

po

zrealizowaniu części przedmiotu umowy. Fakt ten musi zostać potwierdzony protokołem
częściowego odbioru robót. Warunki płatności faktur częściowych określa ust. 2 umoowy.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i wysyłania faktur bez drugostronnego
potwierdzenia.
§6
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
w ciągu 3 dni powoła komisję, która zakończy czynności odbioru lub odmówi odbioru,
uzasadniając swoją decyzję na piśmie w ciągu 7 dni.
2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad.
4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od daty
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wykonane roboty.
KARY UMOWNE, GWARANCJE
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
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a) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,03 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminu
przekazania placu budowy określonego w § 2 ust. 4 lit. b niniejszej umowy w wysokości
0,03% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3.

W przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
§8
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 2 lat od daty
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego:
a)

wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć

niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, jednakże nie
później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia,
b) w przypadku nie zachowania terminu wskazanego w pkt a) ma prawo powierzyć
usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wszelkie
koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
-

Zamawiający – Małgorzata Kunicka

-

Wykonawca – ……………………….

§ 10
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
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Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
sąd powszechny w Bielsku Podlaskim.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

