Zał cznik nr 6
UMOWA
Nr 3 /2007
Zawarta w dniu ...................................... r w Rejowcu Fabrycznym pomi dzy Gmin
Rejowiec Fabryczny zwan dalej ,,Zamawiaj cym,, , reprezentowan przez:
1. Zdzisław Krupa – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie
1. Marianna Jarmoszczuk – Skarbnik Gminy
a:
.........................................................................
.........................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawc ,, reprezentowanym przez:
1. ..................................................... - Wła ciciel
§1
Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiaj cy zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
„ Budowa drogi gminnej A-06L Goł b-Kanie o długo ci 993 m i drogi rolniczej Liszno
Kanie Stacja o długo ci 1625 m”
§2
Strony ustalaj termin realizacji robót obj tych niniejsz umow jak ni ej:
- rozpocz cie 15.05.2008 r
- zako czenie do 30.10.2009 r
§3
1. Strony ustalaj wysoko wynagrodzenia za przedmiot umowy okre lony w § 1 niniejszej
umowy w wysoko ci brutto ............................. zł (słownie: .................................................. )
wraz z podatkiem VAT, który został okre lony na podstawie formularza oferty.
2. Fakturowanie robót b dzie nast powało po zako czeniu i odbiorze poszczególnych etapów
robót zgodnie z protokołem odbioru .
3. Etapy robót :
- droga gminna o długo ci 993 m Goł b – Kanie
- droga rolnicza o długo ci 1625 m Liszno – Kanie Stacja
4. Nie b d udzielane zaliczki na wykonanie robót.

5. Podstaw do wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiaj cego
protokół konieczno ci wykonania tych robót z uzasadnieniem potrzeby ich wykonania.
6. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 3%
ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ........................ zł słownie : .........................................
..................................................................................................................................................
§4
Zamawiaj cy o wiadcza, e dysponuje rodkami finansowymi na opłacenie obj tych niniejsz
umow robót w nast puj cych proporcjach :
- do 50% warto ci robót w 2008 roku
- pozostała kwota w 2009 roku
§5
1. Funkcje kierownika budowy powierza si :
.....................................................................................................
2. Zamawiaj cy wyznacza na Inspektora Nadzoru :
....................................................................................................
§6
1. Wykonawca nie mo e przyst pi do wykonania robót dodatkowych bez pisemnego ich
zlecenia przez Zamawiaj cego.
2. Koszt robót dodatkowych zostanie wyliczony na podstawie składników cenotwórczych
i materiałów podanych w ofercie.
3. O zako czeniu poszczególnych etapów robót Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego na
pi mie, a Zamawiaj cy powołuje Komisj odbioru w ci gu 7 dni roboczych od daty wpływu
zawiadomienia i rozpocz cia czynno ci odbioru.
4. W zgłoszeniu odbioru ko cowego Wykonawca przedło y Zamawiaj cemu nast puj ce
dokumenty:
- atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,
- o wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuk i widz
budowlan oraz warunkami SIWZ , inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz .
5. Wykonawca uporz dkuje plac budowy i teren przed przekazaniem go Zamawiaj cemu, na
co zostanie sporz dzony protokół.
§7
1. Wykonawca w zakresie przestrzegania zasad bezpiecze stwa i higieny pracy przy
wykonaniu robót obj tych umow zobowi zany jest do utrzymania dróg i ci gów pieszych
we wła ciwym stanie technicznym.
2. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie w okresie od daty przyj cia placu
budowy do daty oddania obiektu /robót/ w obszarze ustalonym w protokole przekazania placu
budowy.

§8

Strony postanawiaj , e obowi zuj ce je form odszkodowania stanowi kary umowne, które
b d naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:
1. Wykonawca płaci kary umowne:
- za zwłok w wykonaniu cało ci robót w terminie okre lonym w § 2 pkt 1 umowy w
wysoko ci 100% odsetek ustawowych za ka dy dzie zwłoki licz c od warto ci umownej
robót,
- za odst pienie od umowy z przyczyn Wykonawcy w wysoko ci 30 % warto ci umownej
zadania.
Za odst pienie od umowy uwa a si :
- nie przyst pienie do robót przez okres 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
przerwanie ich na okres dłu szy ni 14 dni.
2. Zamawiaj cy zapłaci kary Wykonawcy:
- za zwłok w przeprowadzeniu odbioru ko cowego z winy Zamawiaj cego w wysoko ci
100 % warto ci ustawowych odsetek za ka dy dzie zwłoki, licz c od nast pnego dnia po
terminie, w którym miał by odbiór zako czony licz c od warto ci ryczałtowej zadania,
- za zwłok w zapłacie faktury w wysoko ci 100% odsetek ustawowych za ka dy dzie
zwłoki licz c od warto ci niezapłaconej faktury.
§9
1. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie całej umowy
lub jej cz ci nie nale y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili
zawarcia całej umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy lub jej cz ci w terminie 14
dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim wypadku Wykonawca
mo e da jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytułu wykonania cz ci umowy.
2. Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. W razie odst pienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi
protokół inwentaryzacji robót na dzie odst pienia.
§ 10
Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesi cy od daty odbioru
przedmiot umowy okre lony w § 1 niniejszej umowy.

ko cowego na

§ 11
Zmiany postanowie niniejszej umowy mog nast pi wył cznie na podstawie pisemnego
aneksu do umowy zawartego pomi dzy stronami, który stanowi b dzie integraln cz
umowy.
§ 12
Integraln cz ci umowy jest oferta Wykonawcy .
§ 13

Ewentualne spory mog ce wynika z niniejszej umowy strony poddaj pod rozstrzygni cie
rzeczowo wła ciwego S du Gospodarczego.
§ 14
Niniejsza umowa została sporz dzona w dwóch jednakowo brzmi cych egzemplarzach, po
jednym dla ka dej ze stron.
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