UMOWA Nr
zawarta w dniu ………………………………………..w siedzibie Gminy w Bogorii przy
ul. Opatowskiej 13, art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), pomiędzy Gminą Bogoria, reprezentowaną przez:
Marcin Adamczyk
Ewa Gajek

Wójt Gminy
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
reprezentowanym przez:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia
publicznego na:
„Przebudowa głównej sieci wodociągowej (magistrali) w miejscowościach; Kiełczyna,
Przyborowice, Gorzków” wchodzącej w skład zadania „Kompleksowa rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji
Bogoria”
Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze, ziemne i odtworzeniowe niezbędne do wykonania wymiany armatur
i pomp,
- roboty budowlano montażowe związane z wymiana pomp i armatury:
• wymiana pomp o parametrach – 2 kpl.
• wymiana zasuw kołn. wraz z obudową i skrzynką do zasuw DN100-4 kpl,
• wymiana zasuw kołn. z obudową i skrzynką do zasuw DN150 – 2 kpl,
• wymiana zasuw kołn. wraz z obudową i skrzynką zasuw DN250 – 2 kpl.
§2
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy od dnia podpisania umowy
dnia do 30.11.2019 r.
§3
Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy, nastąpi w terminie 14 dni od zawiadomienia
Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru.
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§4
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace licząc od daty
podpisania odbioru końcowego.
§5
1. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie oraz
możliwości konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się należycie wykonać
zamówienie na warunkach określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że nie będzie
zatrudniał Podwykonawców.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
w kwocie brutto………………………. złotych, słownie……………………………. 00/100.
2. Ustalone powyżej wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie
protokołu końcowego odbioru robót. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty ich
otrzymania przez Zamawiającego. Zapłata należności następować będzie przelewem przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za
zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.
§7
Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy
określonymi w Kodeksie cywilnym może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości lub
w części niewykonanej, w przypadkach:
a) zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
b) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy,
b) 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku niewykonania
umowy w terminie określonym w § 2,
c) 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze robót.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z należności Wykonawcy na
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od
2

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu zamówienia innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygał będzie właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze - Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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