
UMOWA nr GKZP. 7013.1.2016 

Zawarta w dniu …….lutego 2016 r. pomiędzy Gminą Biała, z siedzibą w Białej, 48 – 210 Biała,
ul. Rynek 10 NIP 755-19-12-048 reprezentowaną przez:
Edwarda Plicko – Burmistrz Białej
zwanym w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a ………………….., z siedzibą …………………………………….  , reprezentowaną przez :
……………………………………..
……………………………………..

Wydatki w ramach niniejszej umowy, poniesione są w zgodzie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn.
zm. ).

Strony zgodnie postanowiły co następuje:
§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej

§ 2

Termin wykonania prac, określonych w §1 niniejszej umowy, ustala się do dnia  30 czerwca 2016 .

§ 3

1.Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem budowlanym nr 71
z dnia 04.03.2015 r. nr AB-IV.6740.1.6.2015.
2.Wykonawca zapewnia kierownika budowy osobie ……… .
3.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dziennika  budowy  obiektu,  wykonania
dokumentów podwykonawczych zgodnie z  art  57 ,  ust  1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo
budowlane  oraz  zgłoszenia  wykonanych  prac  do  Tauron  Dystrybucja  s.a.  z  wnioskiem  o
podłączenia obiektu do sieci.

§ 4

1.Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę :
netto :……………………... zł 
brutto : ……………………. zł  
(słownie: …………………………………………………………………………….  )
2.Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie bez uwag protokołu odbiorowego.
3.Wynagrodzenie zostanie wypłacone  Wykonawcy  po otrzymaniu faktury, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

§ 5

Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji  i  rękojmi  na wykonania  przedmiot  zamówienia
okres 24  miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego.



§ 6

1.  W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2
umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowna wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia.
2.  W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy i z tych
przyczyn odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowna w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto .
3.  W  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  realizacji  niniejszej  umowy  zapłaci  on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.
4.  Zamawiający  może  dochodzić  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
5.  W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w  §
3 , zapłaci on na rzecz wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 7

W  przypadku  powstania  szkody  na  rzecz  osób  trzecich  wskutek  nie  wykonania  lub
nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy, winę ponosi Wykonawca łącznie
ze skutkami finansowymi.

§ 8

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają, dla jej ważności, formy pisemnej.
2.W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  obowiązują  Strony  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.
3.Ewentualne spory wynikłe  przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sad powszechny
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.

                 WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY


