
        Załącznik Nr 2 do zapytania 

 

UMOWA Nr …........... 
 

 

zawarta w dniu …........................ w Czarnocinie pomiędzy: 

Gminą Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, NIP 605-00-23-070 

reprezentowaną przez: Marię Kasperek – Wójt Gminy, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Dziewięckiej zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym 
a 

 

….......................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................

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

Reprezentowaną/ym przez …................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

Do udzielenie niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; zm .) zgodnie z treści jej art. 2,ust.1 pkt.1 . 

W wyniku wyboru oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zadania 

„Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego                       

w Sokolinie“ zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano- remontowych w ramach zadania 

„Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego“, zgodnie z 

załączonym do umowy przedmiarem stanowiącym integralną częśćc niniejszej umowy .  

2. Lokalizacja prac (miejsce wykonywania umowy)  - budynek Szkoły Podstawowej im. Leona 

Wójcickiego znajduje się pod adresem: Sokolina 19, 28-506 Czarnocin, 

3.  Wykonawca udziela 3 lata gwarancji na wykonane robót.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

b. wykonanie porzedmiotu zamówienia z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 

normami i posiadającymi stosowne atesty, 

c. zabezpieczenie na swój koszt miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, strzeżenie mienia 

znajdującego się w miejscu przeprowadzanych robót, 

d. utrzymywanie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia miejsca realizacji robót              

w należytym porządku, a po zakończeniu prac uporządkownie i przekazanie miejsca realizacji 

robót Zamawiającemu w ustalonym terminie, 

e. prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod kierownictwem 

uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. 

5.  Wykonanwca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

na miejscu realizacji prac związanych z prowadzonymi robotami. 

6. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu przedmiotu zamówienia (ilości i jakości), co będzie potwierdzone protokołem odbioru 



podpisanym  przez obie strony. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15.08.2021 r. 

 

 

§ 2 

 

1. Strony niniejszej umowy za wykonanie przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości: ...................................... zł brutto 

(słownie...............................................), stawka VAT............% co 

stanowi .................................... zł (słownie..................................). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie składniki zwiazane z jej realizacją 

oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniemń 

postanowień umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy. 

4. Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi na podstawie protokołu odbiorczego. 

5. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy, po realizacji przedmiotu umowy, 

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenie wykonawcy w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania faktury wystawionej po dokonanym odbiorze . 

 

 

§ 3 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, lub innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do 

protokołu odbioru. przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

 

 

§ 4 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiajhącego. 

 

 

§ 5 

1. Zmiana umowy może być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonanie robót określonych w § 1 niniejszej umowy, w wysokosci 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym w wysokosci 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego za każdy dzień zwłoki liczonego od daty wyznaczonej 

na usuniecie wad, 

c) za odstapienie od umowy którejkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonanwcy w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1 % 



wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie 

wad. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 

§ 7 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                      _______________________                         

         Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


