Projekt umowy
zawarta w dniu ................. r. w Olszance pomiędzy, Gminą Regnów, Regnów 95, 96-232
Regnów, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Mariusza Chebę
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Aliny Szczegulskiej

a:
…...............................................................................................................
reprezentowaną przez……………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
I. Postanowienia ogólne
§1
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz złożonej oferty z dnia
…………………………. r., Zamawiający zaleca a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowo
rekreacyjnych w Regnowie (Fragment terenu rekreacyjnego)”
§2
Do kierowania pracami związanymi z wykonaniem obowiązków wynikających z treści
niniejszej Umowy Zamawiający wyznacza:
…………………………….. – ………………………...
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do dnia 31.10.2019 r.
II. Prawa i obowiązki Stron Umowy
§4
1. Przedmiot zamówienia , o którym mowa w § 1 zostanie wykonana na podstawie
dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dane i dokumenty, o których mowa
w ust. 1, na każde żądanie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż cztery dni robocze.
3. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dodatkowe dokumenty i dane,
jeżeli taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych.
§5
1. Wykonawca wykona zadanie w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi w umowie, oraz będzie zobowiązany do:
a) realizacji poleceń Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia zadania;
§6
1. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1, bez polecenia
Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

III. Wynagrodzenia
§7
1. Za wykonanie zadania opisanego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości...................................................... zł
brutto
(słownie:
...................................................................................................................)
2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na konto Wykonawcy na podstawie
dokumentu wystawionego i dostarczonego przez Wykonawcę.
3. Dane do faktury:
NABYWCA:
Gmina Regnów
Regnów 95
96-232 Regnów
NIP: 835-15-32-034

ODBIORCA:
Urząd Gminy w Regnowie
Regnów 95
96-232 Regnów

IV. Gwarancja jakości
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację
projektową na okres: ………………………...
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną
z
jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w w przedmiocie zamówienia ujawnionych w
okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:
a) opóźnienie w realizacji inwestycji z powodu nieterminowego prowadzenia prac.
.
V. Odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków
wynikających z umowy
§9
1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia strony ustalają kary
umowne.
2. Wykonawca jest zobowiązany
następujących przypadkach:

zapłacić

Zamawiającemu

karę

umowną

w

a)za zwłokę w wykonaniu zadania, w wysokości 2 % wynagrodzenia za całą dokumentację
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy zadanie powinno być zakończone.
b) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie zamówienia, w wysokości 2 %
wynagrodzenia za zadania, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu
na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w wysokości 30 % wynagrodzenia za całość dokumentacji projektowej.
VI. Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy k.c., przepisy ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych oraz ustawy
prawo budowlane.
§ 11
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
…………………
Wykonawca

………………………
Zamawiający

