UMOWA Nr GK.II.7223.4.2018.JB
na: „Wykonanie malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg gminnych na terenie
miasta Grodkowa”, zawarta w dniu ………………………….. 2018 r. w Grodkowie
pomiędzy :
Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
………………………………………
przy kontrasygnacie ………………………………………………..
a
………………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu o cenę o wartości poniżej kwoty 30 000 EURO
zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zaproszeniem do składania ofert
nr GK.II.7223.4.2018.JB oraz ofertą Wykonawcy „Wykonanie malowania oznakowania poziomego
cienkowarstwowego dróg gminnych na terenie miasta Grodkowa”.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych w §1 zgodnie z przepisami dotyczącymi
wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
§3
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
– do dnia 30 maja 2018 r.
§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest:
- Arkadiusz Broda – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Justyna Bednarska – podinsp. ds. drogowych.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
………………………………………………………….
§5
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie wykonywania
prac.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wyliczone jako iloczyn m2 wymalowanej powierzchni i ceny jednostkowej netto.
2. Wstępna wartość zamówienia to …………. zł netto tj.(…………………… zł netto).
3. Cena jednostkowa netto będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.
4. Do tak wyliczonej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 rozliczone będzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.
2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej
jednak niż po zakończeniu robót stwierdzonych protokołem odbioru robót.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
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§8
Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy.
Koszty usuwania wad stwierdzonych w czasie odbioru ponosi Wykonawca. Usunięcie
stwierdzonych usterek nastąpi w ciągu 5 dni kalendarzowych.

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, wstępnej wartości zamówienia za
każdy dzień zwłoki,
2) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za nie usunięcie stwierdzonych usterek
w wyznaczonym terminie w wysokości 10 %, wstępnej wartości zamówienia,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
15 % wstępnej wartości zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody i utraconych korzyści.
3. Wykonawca oświadcza iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia
kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 753-10-05-755.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………………... Fakturę
Wykonawca wystawi na: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, odbiorca Urząd
Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.
3. Wykonawca oświadcza że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, pracownicy ci
będą wykonywać niniejszą umowę oraz zatrudnieni będą przez cały okres realizacji zamówienia.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia, licząc od dnia odbioru robót. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Jeżeli nie nastąpi usunięcie wad i awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci usunięcie wad
i awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obciąży Wykonawcę.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie rozpoczął
realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 nastąpi z winy Wykonawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powinno zostać
złożone w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie prac objętych umową przez podwykonawców.
7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik - oferta Wykonawcy.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej
ze stron.

Wykonawca:
…………..………………..….

Zamawiający:
……..……………....………………....

……..……………....………………....

