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Załącznik nr 2 

 

UMOWA   NR   - projekt 
 

Zawarta w dniu ……………….   w Skarbimierzu - Osiedlu pomiędzy Gminą Skarbimierz     

NIP  7470500548       REGON  530517709           reprezentowaną  przez: 

Wójta Gminy                                               -  Andrzeja Pulita                           

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy      -  Urszuli Zacierki 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych 

/tekst jedn. Dz. U.2019r  poz.1843 ze zm. ./ została zawarta umowa następującej treści. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Wykonanie 

rocznych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie przeglądów  rocznych  obejmujących 38  odcinków dróg  o łącznej 

długości  46,657 km  będących w zarządzie Gminy Skarbimierz. 

Wynikiem prac będzie sporządzenie w 1 egzemplarzu protokołu z przeglądu każdej 

drogi oddzielnie  - stosownie do art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. nr 2020 poz.1333). 

Protokół powinien być podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, 

które należy dołączyć do wykonanej dokumentacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje  wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym, a osoby wyznaczone do realizacji niniejszego zamówienia posiadają, 

wymagane odpowiednimi przepisami prawa, uprawnienia umożliwiające realizację 

przedmiotu umowy. 

                                                                   § 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, określony w                           

§1 niniejszej umowy  zgodnie z obowiązującymi na dzień podpisania umowy 

przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

2. Wykonawca  odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 

powierza, jak za własne działanie  lub zaniechanie. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania prac :    do dnia   ………………………………………… 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie  zrealizowany 

przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór  będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez strony. 

5. Protokół odbioru końcowego winien zostać podpisany w ciągu 10 dni od dnia  

przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, w siedzibie Zamawiającego. 

6. Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego Wykonawca 

załącza pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane  zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami i że, zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu 

widzenia umowy i celu, któremu mają służyć. 

7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków lub uchybień w wykonanym 

przedmiocie zamówienia , Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania uzupełnień 

lub poprawek na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni od 

dnia powiadomienia o nich. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie  przedmiotu zamówienia   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy     wynagrodzenie w kwocie :  

netto                   ……………………………….………………zł 

słownie: ………………………………………………………… 

podatek VAT      ………………………………………………zł 

słownie: ………………………………………………………… 

brutto                  .……………………………………………...zł 

           słownie: ………………………………………………………….. 

2. Kwota ta obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem  przedmiotu 

zamówienia 

 

§ 5 

1. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane: 

NABYWCA:   

Gmina Skarbimierz   

NIP Gminy: 747-050-05-48  

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle  

49-318 Skarbimierz      

ODBIORCA:   

Urząd Gminy Skarbimierz  

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle  

49-318 Skarbimierz   

3. Podstawą zapłaty faktury  będzie  podpisany przez strony protokół zdawczo-

odbiorczy.  

4. Płatność jedną fakturą końcową  po  całościowym zrealizowaniu  zamówienia. 

5. Należność przekazana zostanie na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany przez 

niego na fakturze. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe  lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Kary będą  naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach: 

1) Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

 za  każdy dzień zwłoki  w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, 

 za opóźnienie w usuwaniu wad i braków stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej 

umowy  za każdy dzień opóźnienia, liczonego od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §  4 niniejszej umowy. 
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2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki  ustawowe za nieterminową zapłatę 

faktury. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone kary  umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody 

powstałej z niewykonania  lub  nienależytego  wykonaniem  przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

 

Wszelkie  zmiany i uzupełnienia  postanowień  umowy  wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, którego zawarcie poprzedza wniosek Wykonawcy 

wraz z uzasadnieniem.  

 

§  8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony 

rozstrzygać będą   polubownie. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy 

dla siedziby   Zamawiającego sąd. 

 

§  9 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..     ………………………………… 

(Wykonawca)                      (Zamawiający) 

 

 
 


