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Umowa Nr .............. 

 

W dniu ................ roku w Lelowie 

pomiędzy Gminą Lelów, z siedzibą przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Molendę - Wójta Gminy Lelów  

przy kontrasygnacie  

Wiesławy Lipowicz – Skarbnika Gminy Lelów  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

........................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

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

z siedzibą .................................................... 

posiadającym nr NIP: ............................. i nr REGON ................................ 

zwany dalej „Wykonawcą” 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie chodnika z kostki brukowej na działce nr 2775/2 obr. 

Nakło, gm. Lelów wzdłuż drogi gminnej (od kościoła w kierunku DK 46 – prawa strona) oraz ułożenie 

krawężnika drogowego (od kościoła w kierunku DK 46 – lewa strona) w ramach zadania: 

„Zagospodarowanie centrum wsi Nakło”. Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z wnioskiem 

sołectwa Nakło z dnia 26.09.2018r. Zakres prac obejmuje:  

a) ..(zakres zadań zgodny z ofertą).., 

b) .....................,  

c) ...................... 

2. Wykonawca zabezpiecza materiały we własnym zakresie. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, oraz na warunkach określonych niniejszą umową. 

4. Wykonawca zastosuje materiały budowlane posiadające certyfikaty, atesty lub deklaracje 

zgodności. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i nie wnosi zastrzeżeń 

odnośnie jego przydatności do wykonania prac zleconych niniejszą umową. 

5. Przed zamontowaniem materiały będą podlegać ocenie jakościowej i winny być uzgodnione  

z Zamawiającym. 

 
§2 

1. Strony ustalają ryczałtową wartość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę netto: ................ zł plus 

podatek VAT .................. zł co stanowi kwotę ........................ zł brutto (słownie: ........................ zł), 

i wynagrodzenie nie podlega zwiększeniu, choćby Wykonawca nie dokonał prawidłowego obmiaru 

oraz oszacowania wykonywanych prac. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie należności 

Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

2. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania 

aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: ..................................... po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej 

umowy w budżecie Gminy Lelów w dziale 900 rozdziale 90095 płatne z konta prowadzonego przez 

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Lelów nr: 06 8591 0007 0330 0923 0462 0004.  

5. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża 

zgodę, aby Zamawiający  dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania 

Wykonawcy. 
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6. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury wystawionej przez Wykonawcę 

zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, obliczonych w oparciu o zapisy §7 umowy. 

7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie Radosław 

Dziura, tel. 34 355 01 21 wew. 122, lub e-mail: r.dziura@lelow.pl, ze strony Wykonawcy 

..................... tel. ................ lub e-mail: ........................ 

 

§3 

1. Termin wykonania i odbioru robót (przedmiotu umowy określonego w §1) ustala się następująco: 

- rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy,  

- zakończenie całości robót i odbiór – do 19 lipca 2019 r. 

2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§4 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy. 

 

§5 

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania robót. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych robót. 

4. Zamawiający zapewnia Wykonawcy teren pod zaplecze budowy oraz teren na składowanie 

materiałów. 

 

§6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na materiały i roboty objęte niniejszą 

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2. Gwarancja nie wyłącza ani nie wyklucza uprawnień Zamawiającego wynikających  

z rękojmi, przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. W razie sprzeczności postanowień 

gwarancji oraz niniejszej umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowne. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -  

w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot umowy; 

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub stwierdzonych w okresie 

obowiązywania gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w  wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona pomniejszenia wystawionej faktury VAT o nałożone na niego kary 

umowne, to będą potrącane z faktury VAT Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty obciążeniowej, 

przy czym nota ta jest wymagalna w dacie jej wystawienia, bez konieczności odrębnego wzywania 

do jej zapłaty przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte  

w wyznaczonym terminie. 

§8 

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od niej, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania 
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umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Powyższy zapis nie wyklucza odstąpienia od 

umowy na podstawie przepisów ustawy – Kodeks cywilny. 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzyma Wykonawca, a drugi egzemplarz Zamawiający. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że zakazane jest dokonywanie cesji roszczeń wynikających  

z niniejszej umowy lub zbywanie ich w drodze innej czynności lub zdarzenia prawnego, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1  -  Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 


