
Załącznik nr 2
PROJEKT

UMOWA nr 

Zawarta w dniu ...................... w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pomiędzy:
Gminą Mniszków reprezentowaną przez:
mgr  inż.  Janusza  Ciesielskiego  -  Wójta  Gminy  Mniszków  zwaną  dalej 
„Zamawiającą” NIP: 768-17-19-189
a   .......................wpisana do ......................nr ......................w dniu .......................      
 reprezentowaną przez: ......................
zwanym  dalej  „Wykonawcą”  NIP:  ......................w  rezultacie  dokonania  przez 
Zamawiającą wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  -  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz.  1163 ze zm.), 
zwaną dalej ustawą, o następującej treści:

§1

1. Zamawiająca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
dotyczące: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 1807,58 
m w m. Olimpiów od skrzyżowania z drogą do m. Świeciechów do granicy z 
gminą Paradyż, polegający na:

-  wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 
75 kg/m2 

-   ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm.
-  wykonanie  pozostałych  niezbędnych  robót  opisanych  w  projekcie  

budowlanym i przedmiarze robót   
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót o których mowa w ust.  1 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i zasadami 
sztuki budowlanej.

§2

1. Rozpoczęcie   realizacji  umowy  odbędzie  się  w  terminie  do  7  dni  od  daty 
zawarcia umowy.

2. Zakończenie realizacji umowy ustala na dzień 20.08.2008r.

§3

Zamawiająca przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do  7 dni 
od daty zawarcia umowy.

§4

Zamawiająca powołuje inspektora nadzoru w osobie:
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1.  . ......................  zam.  ......................upr.  Nr  ......................z  dnia  ....................... 
wydane przez ......................
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami i ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

§5
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .....................zam. ..................... 
upr. nr ..................... z dnia .....................wydane przez .....................

§6
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy przy użyciu urządzeń 
i  materiałów  odpowiadających  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom projektu.
2.   Na każde żądanie Zamawiającej (Inspektora nadzoru), Wykonawca obowiązany 
jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  wyrobów  budowlanych  dokumentacje  ich 
jakości.

§7
1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich  formą  wynagrodzenia  -  zgodnie  ze 
specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  wybraną  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2.Ustalone  w  tej  formie  wynagrodzenie  netto  Wykonawcy  wynosi  ..................... 
(słownie ..................... ) netto plus podatek VAT, w kwocie .....................

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ...................... (słownie .....................) .  
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi po wykonaniu przedmiotu 
umowy i  po jego odbiorze przez  Zamawiającą,  na podstawie przedstawionej  przez 
Wykonawcę  faktury  -  w  terminie  30  dni  od  daty  jej  przedłożenia  na  rachunek 
bankowy   ..................... ..................... ......................

§8
Odbiór  przedmiotu  umowy  stwierdzony  zostanie  w  formie  pisemnego  protokołu 
podpisanego  przez  upoważnionych  przedstawicieli  stron,  który  stanowił  będzie 
podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości  10  % ceny  całkowitej  podanej  w ofercie  tj.  w kwocie  ..................... 
(słownie .....................) formie okre lonej w art. 148ust. 1 pkt. 1-5 ustawy.ś  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na 
zasadach określonych w art. 151 ustawy tzn 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
natomiast 30% pozostawione na roszczenia z tytułu gwarancji.

§10
1.  Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary 
umowne.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającej następujących kar 
umownych:
a)  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,1  %  całego 
umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady w wysokości 0,1 % całego umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki 
c) w wysokości 20 % całości umówionego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia 
przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z 
tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  za  które  odpowiada 
Zamawiająca w wysokości 20 % całości umówionego wynagrodzenia. 
4. Powyższe zastrzeżenie kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
stronę odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 

§11
Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. 
Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.

§12
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§13
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciom sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającej.

§14
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
stron.  
                                                                                                                           
ZAMAWIAJĄCA                                                                                  WYKONAWCA 
                                                   

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