
UMOWA – wzór                         Zał. Nr 5

zawarta w dniu …...............2020 roku w Krzepicach pomiędzy:
Gminą Krzepice, adres: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13, NIP:  574-20-54-873
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Krzepic – Krystiana Kotynię,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -   Anny Mońka,
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a 
…......................................................  NIP...................................…
reprezentowanym przez: ………………………..
zwany w dalszej treści umowy Wykonawcą o treści następującej:

Umowa jest następstwem dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
o wartości poniżej 30 000,00 euro. Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Towarowej w
Krzepicach zgodnie z projektem budowlanym „ Budowa oświetlenia ulicznego przy
ulicy  Bursztynowej  w  Krzepicach” i  zaktualizowanymi  warunkami  przyłączenia
nr  WP/021593/2020/O08R03 z 25.03.2020 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami  i  polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w
niej uzgodnionym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zleconą pracę osobiście przy użyciu własnego
sprzętu i materiałów  potrzebnych do wykonania zlecenia. 

§  2

Ustala się termin wykonania zamówienia: do dnia 16.10.2020 roku.

§  3

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …................................

§  4
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót.
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§  5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
       1.  Zabezpieczenie terenu robót i zapewnienie dozoru mienia na terenie   
            robót na własny koszt,

2. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom   
    określonym polskich normach i okazania, na każde żądanie Zamawiającego
    certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego
    na budowie wyrobu,



3. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
   ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
   w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek
   z prowadzonymi robotami; 
4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
    wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
    robotami, 
5. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
    stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
6. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

            - oświadczenie o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem i sztuką budowlaną,
            - wyniki sprawdzeń i pomiarów,
            - zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia (ZI),

     - geodezyjną dokumentację powykonawczą.

§  6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie: brutto- .................................... 
słownie: ...................................................................................), w tym podatek 
VAT ..... %. ........................……………………………………………….zł.

płatne, po odbiorze robót w terminie 30 dni  od daty przedłożenia  faktury wystawionej
na podstawie protokołu odbioru robót bez uwag.

2. Fakturę należy wystawić następująco:
 

Nabywca: Gmina Krzepice, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13  NIP NIP:574-20-54-873
Odbiorca:  Urząd Miejski w Krzepicach, 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13.    
                                                                 . 

§  7

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót objętych zamówieniem, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. Za termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy uznaje się datę podpisania
protokołu  końcowego  bezusterkowego  odbioru  robót  podpisany  przez  przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcę robót. 

                                                                       §  8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   - za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 %
     wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin
     zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy),
  - za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
    opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
    5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
     o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
     powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.



§  9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36   miesięcznej     gwarancji   na przedmiot umowy, od
dnia  odebrania  przez  Zamawiającego  przedmiotu  umowy  i  podpisania  bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad/usterek
w terminie do 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem, e-mailem) powiadomienia
przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady/usterki, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
4.  Wykonawca  odpowiada  za  wady/usterki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po
okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie/usterce przed upływem
okresu rękojmi.
5.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad/usterek.
7. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy
będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości.

§  10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej.
                                                                      § 11

1. Wszelkie  spory,  mogące  wyniknąć  z  tytułu  niniejszej  umowy,  które  nie  mogą  być
rozstrzygnięte  polubownie,  będą  przekazywane  do  rozpatrzenia  przez  Sąd  właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustaw:   ustawa
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

    
                                                                       § 12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

          

                                                                                               
           ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA


