Załącznik nr 4
UMOWA
NR …....................................
Umowa zawarta dnia ….............................. r pomiędzy Zamawiającym
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny
reprezentowaną przez :
1.Wójt Gminy – Zdzisław Krupa
przy kontrasygnacie
2.Skarbnik Gminy – Małgorzata Babijczuk
a …...........................................................................................
…..........................................................................................
reprezentowane przez :
1.

…..........................................................................................

o następującej treści :
§1
Umowę zawiera się na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych . Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego .
§2
W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert Zmawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania ,, Modernizację dróg gminnych
gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny”:
,,Modernizacja drogi gminnej gruntowej w miejscowości Toruń działka nr 583”.
„Modernizacja drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kanie Stacja działka
nr 97 ”.
„Modernizacja drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kanie Stacja działka
nr 226”.

§3
Strony ustalają termin realizacji robót objętych niniejszą umową jak niżej:
termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy
termin zakończenia – 31.10.2012 r

§4
1.Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy określony
w§ 2 niniejszej umowy w wysokości :
Cena ofertowa netto .........................................................zł
Stawka pod. VAT..............................................................zł
Cena ofertowa brutto ........................................................zł
(Słownie:................................................................................................................)
2. Kwota podana w § 4 pkt 1 jest kwotą za jaką oferent wykona zadanie.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto
Wykonawcy …..........................................................................................
…...............................................................................................................
4. Nie będą udzielane zaliczki na wykonanie robót.
§5
Zamawiający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi na opłacenie
objętych niniejszą umową robót.
§6
1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 30% wartości
zamówienia podstawowego.
2.Wykonawca nie może przystąpić do wykonania robót bez ich zlecenia przez
Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonaniu robót objętych umową zobowiązany jest do utrzymania dróg i
ciągów pieszych we właściwym stanie technicznym.
2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie objętym usługą.

§8
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary
umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.
1. Wykonawca płaci kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu całości robót w terminie określonym w § 2
pkt 1 umowy w wysokości 100% odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki
licząc od wartości umownej robót,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn Wykonawcy w wysokości 10% wartości
brutto zadania,
Za odstąpienie od umowy uważa się:
- nie przystąpienie do robót przez okres 14 dni od dnia przekazania placu
budowy lub przerwanie ich na okres dłuższy niż 14 dni,
2. Zamawiający zapłaci kary Wykonawcy:
- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 100% odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki licząc od wartości niezapłaconej faktury.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn Zamawiającego w wys. 10%
wartości brutto zadania.
§9
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie
pisemnego aneksu do umowy zawartego pomiędzy stronami, który stanowić
będzie integralną część umowy.
§ 10
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
§ 11
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Wykonawca

.........................................

.......................................

