
strona 1/3 
 

Załącznik Nr 4 
 
(wzór umowy)                                      UMOWA NR……/2013/WSiRG 

zawarta w dniu .................................................. roku w Kaletach pomiędzy Miastem Kalety 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta Kalety – mgr Klaudiusza Kandzia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Renaty Sosnica 

a 

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

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

z siedzibą ............................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

........................................... - ........................................................................ 

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON 

§1 

1. Wykonawca w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego 
    ogłoszonego na portalu UZP .............................................. zobowiązuje się do: 
 
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej 
ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawiera Załącznik nr 5 

3. Termin zakończenia do: 20 listopada 2013 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w/g wymagań udzielonego mu zamówienia do terminowego 
    wykonania umowy zgodnie z normami państwowymi, normatywami technicznymi i innymi 
    obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
    i do wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy przydatnego do użytkowania zgodnie  
    z jego przeznaczeniem. 

§2  

Dowodem wydania i przekazania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy. 
Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

§3  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w przetargu nieograniczonym 
na kwotę netto:  
   ................................. zł (słownie: ............................................. złotych), należny podatek  
   VAT 23 % w wysokości: ............................................... zł,  
   na łączną kwotę brutto: .............................................. zł  
(słownie: ...........................................................................złotych 
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2. Płatności: 

Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury częściowej. 
Faktura częściowa wystawiona po wykonaniu map do celów projektowych oraz badań 
geotechnicznych. 
Pozostała część wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
i uzyskaniu pozwolenia budowlanego/ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze wykonania 
robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej. 
 
Faktury Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie  
do 14 dni od daty ich złożenia w siedzibie Zamawiającego po ich uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 
 

§ 4 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………. na 

kwotę brutto ……………. zł, (słownie: ……………………….………..zł),która stanowi 5 % ceny 
brutto wybranej oferty. 

2. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 
30 dni od uzyskania pozwolenia budowlanego/ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
§5  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zawinionego nieterminowego 
    wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy       
    dzień zwłoki. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę ten zapłaci Zamawiającemu karę   
    umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 
3. Wykonawca związany jest z przedmiotem zamówienia do uzyskania pozwolenia   
    budowlanego. 
4. Wady projektu wykryte na etapie realizacji Wykonawca usunie bez dodatkowego 
    wynagrodzenia w ramach odpowiedzialności za dzieło. 

§6  

1. Jako koordynatora prac stanowiących przedmiot umowy wyznacza się ze strony   
     Wykonawcy: ................................................................ 

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego      

    wyznacza się mgr inż. Jan Potempa - Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy.  

§7  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności       

      formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowane  
     przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej   
    umowy strony będą się starały załatwić polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia  
    porozumienia poddadzą rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi. 
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4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze  
    dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
5. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi: 

    - Zakres rzeczowy zamówienia 
    - Oferta Wykonawcy 
 

WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: 


