
Załącznik nr 3
(PROJEKT)

UMOWA Nr  ......

Zawarta w dniu ................................. 2008r. w Radłowie, pomiędzy:
Gminą  Radłów,  – zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCĄ, w imieniu której działa:
Wójt Gminy Radłów – mgr Włodzimierz Kierat
a
.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres)
działającym na podstawie …………………………………………………………………
- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ , w imieniu którego działa:

.......................................................................................................................................................
stosownie do przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia ……....................2008 r. 
strony zawierają umowę, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającej usługi pod nazwą 
„Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice informacyjne 
zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości – języku 
niemieckim” – według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten 
stanowi integralną część umowy.

2. Realizacja usługi prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z  należytą starannością, przy 
zapewnieniu dobrej jakości wykonania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

      i właściwej organizacji.

§ 2
Termin i sposób wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalają, że ostateczne wykonanie usługi nastąpi nie później niż w terminie do 
dnia 20 września 2008r., z tym że:

1) montaż słupków (bez tablic) w terenie nastąpi w terminie do dnia 05 września 2008 r.,
2) montaż tablic na słupkach będzie następował w terminie lub terminach ustalonych 
przez Wójta Gminy Radłów i przekazanych na piśmie Wykonawcy z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania własnymi środkami, 
     z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dopuszcza się możliwość wykonania prac specjalistycznych, ( do których Wykonawca  nie 

ma przygotowania techniczno-organizacyjnego) przez podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność za usługi, które 

wykonuje  przy pomocy podwykonawców.
§ 3



Zasady odpłatności

1.   Wartość usługi stosownie do oferty przetargowej strony  określają na  kwotę .......... 
złotych netto (słownie: .............................................................) plus podatek VAT 
........... złotych (słownie:.................................................) co łącznie daje kwotę 
...................................... złotych brutto (słownie: ................................................ ).

2.   Kwota określona w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu  Kodeksu 
Cywilnego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz nie podlega 
zmianie w trakcie jego realizacji, ( wykonawca nie może powoływać się na wzrost kosztów 
wynikających z inflacji, wzrostu cen paliwa, energii lub jakiekolwiek inne okoliczności.).

3.   Rozliczenie usługi nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego.
4.   Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: ……………………………………
      W terminie 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającej
5.   Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę 

po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającą usługi. 

§ 4
Odbiór robót

1. Odbiór końcowy  następuje na podstawie protokołu końcowego, w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady:
         1)   Zamawiająca odmawia dokonania odbioru,

2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającą nie dłuższym niż 7 dni, a po ich usunięciu do zawiadomienia 
Zamawiającej o gotowości do odbioru. Uregulowania ust. 1 stosuje się 
odpowiednio.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawcę w trakcie realizacji zadania obciążają:
1)obowiązek utrzymania terenu budowy, konserwacji urządzeń, obiektów itp.
2)obowiązek usuwania odpadów, śmieci itp.
3)obowiązek uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac.

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych 
materiałów.

3. Na każde żądanie Zamawiającej  Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty oraz 
zastosowane materiały.

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiająca zastrzega sobie 
prawo realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. Okres rękojmi strony ustalają na 36 
miesięcy.

§ 6



Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania  umowy  w  wysokości  5%  wartości  brutto  przedmiotu  umowy  wg 
warunków określonych w SIWZ.

2. Kwota  stanowiąca  równowartość  70%  udzielonego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  dnia 
wykonania zamówienia., tzn. po wykonaniu dwóch etapów robót i przeprowadzeniu 
stosownych odbiorów. 

3. Pozostała kwota stanowiąca równowartość 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub 
gwarancji  jakości  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  w  terminie  15  dni  po  upływie 
okresów rękojmi za wady 

i gwarancji jakości.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenie  zostanie  wykorzystane  na  pokrycie  roszczeń  Zamawiającej 
wynikających  z  tego  tytułu.  Zamawiająca  upoważniona  jest  w  takiej  sytuacji  do 
wykorzystania złożonego zabezpieczenia zgodnie z tym przeznaczeniem.

§ 7
Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości:
-  0,5 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

ustalonego przez Wójta Gminy w trybie określonym w § 2 ust. 1
-  0,5 % całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,

-  20% całkowitej wartości za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.

2.  Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% całkowitej 
wartości umowy w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego z wyjątkiem 
sytuacji opisanej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych to jest w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy.

3.  Zamawiająca zastrzega prawo potrącania kar umownych z należności Wykonawcy z 
tytułu wynagrodzenia.

4.  Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
wypadek, gdyby wysokość szkody przekraczała wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.

§ 8



Postanowienia końcowe

1.   Strony  postanawiają, że rozpoznanie sporów wynikłych z niniejszej umowy nastąpi 
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającej.

2.   Do umowy  stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przede 
wszystkim Prawo o  zamówieniach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.   Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego 
aneksu, podpisanego przez każdą ze stron.

4.   Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron .

 

...........................................................                                       .....................................................
      / zamawiająca /                                                                           / wykonawca /
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