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                                                   projekt

     UMOWA NR  …………………/2021

            

zawarta  w dniu  …..............2021  r  w  Starachowicach  pomiędzy Gminą  Starachowice,  z  siedzibą  

27-200  Starachowice  ul.  Radomska  45,  NIP:  664-19-09-150,  REGON:  291009892,  zwaną  dalej

„Zamawiającym”, w imieniu której działa:

Prezydent Miasta Starachowice – Marek Materek, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik, 

a

…..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W  rezultacie  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1pkt 1

ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta nr

18/2021 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  ogrodzenie  na  nieruchomości,

stanowiącej własność Gminy Starachowice, zabudowanej budynkiem starego szpitala, oznaczonej

jako działki  nr:  9/69,  9/73,  9/70 -  od strony wschodniej  i  północnej  -  zgodnie z  załącznikiem

graficznym. Usługa obejmuje:

a) osadzenie słupków drewnianych (ϕ = 100 mm) o długości 2,70 m w gruncie w odstępach 2 m,

na głębokości 1,20 m,

b) montaż siatki ogrodzeniowej tzw. „leśnej”: o wysokości 1,50 m na długości - ok. 225,00 mb,

c) zakup i montaż tablic ostrzegawczych o wymiarach 420 mm x 594 mm na słupkach, z napisem

„ZAKAZ WSTĘPU - WEJŚCIE GROZI USZCZERBKIEM NA ZDROWIU” – 4 szt. Grafikę
należy uzgodnić z Biurem Architekta Miejskiego.

Nowe ogrodzenie należy połączyć z istniejącym ogrodzeniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających

wymogom określonym w obowiązujących przepisach i dokumentacji technicznej (przedmiar robót).

Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych

materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych.

§ 2

Ustala  się  termin zakończenia realizacji  przedmiotu zamówienia do 2 tygodni  od daty podpisania

umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz na podstawie przedmiaru

robót, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………

3. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: ..............................................................

§ 4



1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

brutto: ………............................... zł słownie złotych : ……………………………….................…,

w tym: netto …....................... zł, słownie złotych: …………....................……….............................,

VAT (23%) …......................... zł, słownie złotych: …………...................….......................................

2. Wynagrodzenie ma charakter  ryczałtowy i  obejmuje  wszelkie  niezbędne koszty do prawidłowej

realizacji przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą faktycznie wykonane zadania objęte niniejszą
umową.

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego robót, podpisany

przez przedstawicieli obu stron.

5. Zamawiający dokona zapłaty poprawnie  wystawionej  faktury przelewem na  rachunek  bankowy

należący do Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia

wraz  z dokumentami  rozliczeniowymi,  stosując  mechanizm  podzielonej  płatności.  Rachunek

Wykonawcy powinien znajdować się w danych zgłoszonych do tzw. „białej listy” podatników VAT. 

6. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą faktycznie wykonane zadania objęte niniejszą
umową.

7. Zamawiający  nie  dopuszcza  rozliczeń  w  formie  faktury  elektronicznej  ustrukturyzowanej  oraz

innych ustrukturyzowanych dokumentów.

§ 5

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  odpowiadających

wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

4. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub

uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  jak  również  okoliczności

wymuszające zmianę niniejszej umowy.

5. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest uwzględnić specyfikę wykonywania prac,

zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia na terenie budowy.

6. Koszty wywozu nieczystości dla potrzeb prowadzonych prac ponosi Wykonawca. 

§ 6

1. Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany

jest do niezwłocznego (w terminie 7 dni) przedłożenia Zamawiającemu zawartych z nimi umów.

§ 7

Za  szkody  powstałe  w  wyniku  realizacji  niniejszej  umowy  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność cywilną.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest  doprowadzić  do należytego stanu i  porządku teren budowy,  a także
w razie korzystania – drogę,  ulicę,  sąsiednią  nieruchomość,  budynek lub lokal. Kierownik budowy

winien  złożyć  stosowne  oświadczenie  w  tym  zakresie,  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  gotowości

do odbioru.

2. Przywrócenie  terenu  do  stanu  pierwotnego  winno  nastąpić  na  warunkach  określonych  przez

właścicieli/zarządców terenu.

§ 9



1. Wykonawca  zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego  kary  umowne  z  zastrzeżeniem  ust.  3  za  zwłokę
w wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1  %  wartości  umowy  brutto,  za  każdy  dzień
oczekiwania Zamawiającego na należyte wykonanie prac, licząc od dnia wyznaczonego Wykonawcy

przez Zamawiającego na realizację zleconych prac.

2. Zamawiający zapłaci  na  rzecz  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  0,50  %  wynagrodzenia

umownego brutto  z  tytułu  zawinionej  wyłącznie  przez  Zamawiającego zwłoki  w przeprowadzeniu

odbioru licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przeprowadzenie odbioru przedmiotu

umowy.

3. W  przypadku  gdy  zapłata  kar  umownych  nie  pokryje  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub

nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania na zasadach

ogólnych.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  należności  z  tytułu  kar  umownych  z  należnego  mu

wynagrodzenia umownego.

§ 10

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu umowy na

okres 24 miesięcy.

2.  W przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji  wad i  usterek przedmiotu zamówienia

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę  o stwierdzonych wadach a Wykonawca zobowiązuje się
w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

3. Gwarancja  nie  obejmuje  szkód  wynikłych  wskutek  wandalizmu,  kradzieży,  niepoprawnego

użytkowania oraz naturalnego zużycia materiału.

4. Skorzystanie z gwarancji nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 11

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania  protokołu

odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków

wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał je i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego,

b)  w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku wadliwego wykonania robót  Zamawiający wzywa Wykonawcę  do usunięcia wad

i usterek, a w przypadku braku ich wykonania w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleca ich

wykonanie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

§ 11

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej i zgody obydwu stron pod

rygorem nieważności takich zmian.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla

Wykonawcy.
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