Wzór umowy załącznik nr 4

Umowa Nr ............/ 2012
Zawarta w dniu 25.05.2012 r. w Jeżowem
pomiędzy: Gminą Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A , NIP: 602-00-17-490 ,
reprezentowaną przez :
inż. Gabriel Lesiczka - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie - Wiesław Łach - Skarbnik Gminy
zwanych dalej „Zamawiającym ”
a Firmą: ................................................................................
reprezentowanym przez: .....................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pn.:
Odbudowa drogi gminnej Nr 102310R i 102311R Jeżowe Podgórze
etap 3b od km 1+075,00 do km 1+292,00
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy
oraz w oparciu o:
- złożoną ofertę;
- kosztorys ofertowy ;
- projekt budowlany;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: Projektem budowlanym
opracowanym przez Dróg Projekt - Marek Molter
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego,
2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie : P. ………………………...... posiadający
uprawnienia budowlane Nr ......................................z dnia .............................................................................
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………...........................posiadający uprawnienia
Nr ……................................z dnia …......................................
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)
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4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego –
o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności
określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg nośników cenowych z kosztorysu
ofertowego),
b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć
zapobiegających zagrożeniom.
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz nie
ujętych w projekcie budowlanym/technicznym. Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
a) urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb
terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
d) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących
i elementów zagospodarowania terenu,
e) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub
zanikających,
f) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
g) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
h) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej
do dnia odbioru końcowego.
§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach:
Termin rozpoczęcia robót nastąpi w dniu podpisania umowy z Gminą Jeżowe tj. 25.05.2012 r.
Termin zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 27.07.2012 r.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zgłosi zakończenie robót celem dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzonych usterek w wykonaniu robót Zamawiający wyznaczy termin do ich
usunięcia po którym dokona ponownego odbioru.
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§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
Netto: .................zł. / słownie: ....................................
Vat:

..............zł.

Brutto: ................zł. / słownie: ....................................
2. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury. Faktura
powinna być adresowana do Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A , NIP: 602-00-17-490
3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na podane konto
Wykonawcy.
§7
1.Wykonawca udziela 36 miesięcznej
liczonej od dnia odbioru końcowego.

gwarancji

na

zrealizowany

przedmiot

Umowy,

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich
ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
ujawnionych usterkach.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§9
Postanowienia końcowe:
1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo budowlane.
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie lub będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egz. dla Wykonawcy pozostały dla
Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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