
Załącznik nr 4 

 

 Umowa wzór 

 
Zawarta w dniu ………………..2021 roku w Wierzbicy pomiędzy Gminą Wierzbica  

z siedzibą: 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, zwaną dalej „Zamawiającym" 
którą reprezentuje:   
Zdzisław Dulias - Wójt Gminy Wierzbica  
przy kontrasygnacie: 
Jolanty Szkopek - Skarbnik Gminy Wierzbica 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą: …………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą"  
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zdania pn.:  

„Dobudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 

413/3, 413/2, 413/41 w miejscowości Suliszka gm. Wierzbica”. 

  

1. Zakres prac na w/w zadanie został opisany w zaproszeniu do składania ofert, projekcie  

    i SST. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy oraz zapytanie ofertowe wraz  

    z załącznikami. 

3.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży kosztorys wskazujący sposób wyliczenia     

    ceny ofertowej. 

 

§ 2. 

Termin wykonania robót określa się do dnia 10.12.2021r. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.   

2. Planowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § l  

    wynosi: 

-  ………………… zł netto (słownie: ………………………………………………………) 

-  do powyższej ceny zostanie doliczony VAT w wysokości 23% tj. …………………. zł 

   ( słownie: …………………………………………………………….) 

- co stanowi -  …………………. zł brutto ( słownie: ……………………………………….). 

3. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i 

został dla niego utworzony wyodrębniony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

§ 4. 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego ostatecznym 

wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w 

określonym przez Zamawiającego terminie oraz pokrycia kosztów związanych z 

naprawieniem szkód wynikłych na  skutek  powstałej  wady lub usterki.  

2. Zapłata z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia 

faktury  u Zamawiającego.  

 

§ 5. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne i świadectwa jakości odpowiadające bieżącym przepisom i normom w stosunku do 

użytych materiałów i urządzeń podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
 

 



§ 6. 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest  

Pan …………………………, tel. …………………… e-mail: ……………………………. 
zaś Wykonawcę reprezentuje  
Pan …………………………, tel. …………………… e-mail: ……………………………. 

2. Zmiana osób wskazanych w § 1 ust. 1 wymaga pisemnego zawiadomienia stron. 

 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót 

objętych umową w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  

leżących  po  stronie  Wykonawcy  w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. 

3. Jeżeli wartość zastrzeżonych w umowie kar nie pokrywa szkody, stronom przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.   

 

                                                            § 8. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,                

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego 

upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 5 lat gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

 

§10. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy  Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§11. 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§12. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
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