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                                      U  M  O  W  A    Nr    …………………………. 
 

zawarta w dniu ………………………….. 2014 r. w Drawnie  
pomiędzy Gminą Drawno z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Kościelna 3,  
NIP 594-15-36-451, REGON 210967001  
reprezentowaną przez: Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Drawno - Agnieszki Zareckiej, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                               
o następującej treści: 

§ 1. 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę na roboty 
budowlane, w ramach organizowanego konkursu ofert poniżej kwoty 30 000 euro  
pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Dominikowie”.  
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Drawno poprzez przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Młyńskiej  
w Dominikowie”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach „Odnowa 
i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania  
o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” 

§ 2. 
1. Zakres rzeczowy umowy w ramach zadania szczegółowo określa przedmiar robót, 

dokumentacja projektowa oraz oferta stanowiące załączniki do niniejszej umowy. 
§ 3. 

1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień po 
podpisaniu umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 18.07.2014 r. 
3. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn 

niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy.  
§ 4. 

1. Decyzje w zakresie robót, dodatkowych, zamiennych lub koniecznych podejmuje 
wyłącznie Zamawiający. 

2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub 
zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszej umowy, jest: 
Grzegorz Wiśniowski,  tel.  957682031.  

§ 5. 
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 

1. zapewnić kompletne kierownictwo /kierownika budowy/, siłę roboczą, materiały, sprzęt i 
inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcie wad, 

2. zapewnić obsługę geodezyjną nad zadaniem /m.in. wytyczenie, pomiar powykonawczy/ 
3. zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 
4. ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody 
organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy, 

5. w przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku robót - naprawienie ich i 
doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

6. usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

§ 6. 
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Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą „ Prawo 
budowlane” oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

2. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych, koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

§ 7. 
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą 
Branżową, aprobatą techniczną. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych  
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

§ 8. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi: …………………………………. zł. 
(słownie: ………………………………………………………………….. zł ……/100). 

2. Cena ryczałtowa wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia jest niezmienne w toku 
realizacji przedmiotowej umowy. 

§ 9. 
1. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaną przekazane 

Zamawiającemu do użytkowania, w stanie gotowym po wykonaniu całego przedmiotu 
umowy, po bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. 

2. Odbiór ostateczny (końcowy) nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego. 
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w 
terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

§ 10. 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót  

i bezusterkowym odbiorze robót.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia wraz z dokumentami odbiorowymi, o których mowa w § 9 ust. 2, 4, 
przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi 
przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

§ 11. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji 

niezależnie od rękojmi. 
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2. Okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad  
w ciągu dziesięciu dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może zlecić zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do 
pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 

§ 12. 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
netto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem 
niniejszej kary w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy w okolicznościach 
wskazanych w § 3 ust. 3  umowy,  

b) za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6 i § 11 ust. 4 dot. przystąpienia do 
usuwania wad i usterek w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
(końcowym) i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za 
wady w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia umownego netto. 

3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 niniejszego 
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).  

§ 13. 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności – formy 
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 

§ 14. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w 
sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty 
złożonej przez Wykonawcę  

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§ 15. 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 
Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

W Y K O N A W C A                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y 


