
                                                                                  

                                                                                                                         Zał. nr 3   

PROJEKT UMOWY nr    ……../2018 

zawarta w dniu  …………………. roku pomiędzy:  

Miastem Gminą Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Górzno – ………………………………………….… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Górzno  –  ……………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 8741683611 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

…………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………….. nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą  

 

Umowę zawarto  bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 

ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  § 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonania prac modernizacyjnych  polegających na: wymianie 

źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł 5 generacji opalany ekogroszkiem, wymianie 

posadzki na sali 107,92 m2 i kuchni 15,71 m2, wykonanie tynków ścian 84,86 m2, wymianie 

okładzin ściennych 33,13 m2 i podłogowych w WC 6,37 m2 wraz z wymianą armatury. 

Zagospodarowaniu terenu wokół budynku świetlicy – ciągi komunikacyjne 100,0 m2, 

ustawienie 4 szt. ławek. 

 Wynagrodzenie określone umową obejmuje wszelkie prace dodatkowe dla solidnego  

wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy.  

  § 2  

Obowiązki stron 

 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

 

a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

zgodnie z warunkami wykonania i odbiorów prac oraz z aktualnie obowiązującymi 

normami polskimi, polskim prawem budowlanym; 

b) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania; 

c) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.; 

d) zapewnienie odpowiedniej kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz nadzoru nad 

wykonywanymi pracami; 

e) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 

f) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac; 

g) posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 



 

 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

 

a) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wymienionego w § 6 umowy po 

stwierdzeniu prawidłowości ich wykonania zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę 

kosztorysem ofertowym; 

b) Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne korzystanie ze swojego zaplecza tj. energii 

elektrycznej, wody, pomieszczeń magazynowych itp. 

 

 § 3  

Termin wykonania 

 

1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień ………………………………. 

2. Termin zakończenia robót strony ustalają na dzień 11 grudnia 2018 r. 

3. Termin zakończenia robót nie może ulec zmianie nawet w przypadku ewentualnego 

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mogących mieć wpływ na pierwotnie 

uzgodniony termin wykonania umowy.  

4. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone na piśmie.  

 

§ 4 

Reprezentacja 

 

1. Strony ustalają, że osobą uprawnioną do reprezentowania interesów Zamawiającego będzie 

…………………………. 

2.  Osobą uprawnioną do reprezentowania interesów Wykonawcy będzie ……………………… 

 

§ 5 

Odbiory 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest całościowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

protokołu podpisanego przez obie strony.  

2. Odbiór nastąpi w dniu wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót.  

 

§ 6  

          Wynagrodzenie 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić będzie: …………….. 

złotych brutto (słownie: …………………………………………………………………………….). 

 

§ 7  

  Warunki płatności 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru robót zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

2. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

3. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 8  

              Gwarancja 



 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………. gwarancję na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia odbioru. 

2. W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca po pisemnym wezwaniu 

zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 14 dni. 

3. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 2, Zamawiający naliczy kare 

umowną wskazaną w § 9 ust. 1 c). 

4. Okres gwarancyjny o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio wydłużony o czas związany   

z usunięciem wad.  

 

§ 9  

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

 

a) Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6 umowy,  

b) z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się 

do zapłacenia kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego §6 umowy za 

każdy dzień opóźnienia; 

c) Wykonawca z tytułu nienależytego wykonania prac, zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego §6 umowy, co nie stoi na przeszkodzie 

żądaniu przez Zamawiającego usunięcia wad wynikłych z nienależytego wykonania.  

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem 

uzasadnienia.  

 

§ 10  

   Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem    

    nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.   
4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

  

Zamawiający                                                        Wykonawca  

................................................................                                  ........................... ............................ 
podpis Zamawiającego )                                            ( podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


