
Załącznik Nr 3 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr…………………….

 zawarta w dniu …………………… 2006r.r. pomiędzy Gminą Murów
reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta Gminy zwaną dalej
„Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Mającym swoją siedzibę w ………………………………………………………………
wpisanym w dniu …………………….. do ………………………………………………
posiadającym NIP  ……………………, Nr Regon …………………………………….
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą"

W  rezultacie  wyboru  oferty  w  dniu  …………………….2006r.  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania instalację  elektryczną  
w  sali  gimnastycznej  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Murowie  zgodnie
 z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót  oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

Termin przekazania placu budowy nastąpi w dniu …………………………….
Termin zakończenia robót 21 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Strony  ustalają  że,  wynagrodzenie  za  roboty  określone  w  §  1  wynosi  netto 
.................................................................................................zł 
(Słownie:........................................................................................................................
......  ……………………………………………………………………………………………)
Stawka  podatku  VAT......%,  wartość  pod.  VAT...............................................złCena 
ofertowa  brutto 
............................................................................................zł(Słownie:..........................
..................................................................................................... ... ……………………
………………………………………………………………...…)Ustala  się  że  rozliczenie 
za  przedmiot  umowy  nastąpi  po  zakończeniu  robót  na  podstawie  prawidłowo 
wystawionej  faktury.  Podstawę do wystawienia  faktury będzie stanowił  podpisany 
przez Zamawiającego protokół odbioru robót. 
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1. Odbioru robót związanych z w/w pracami Zamawiający dokona w terminie 7 dni 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich wykonania.
2. Wykonawca w dniu odbioru robót jest obowiązany załączyć do protokółu odbioru 
robót  atesty  lub  świadectwa  jakości  towaru  wystawiane  przez  producenta  jeśli 
wymagają  tego odpowiednie przepisy prawa polskiego, oraz protokóły z wykonania 
sprawdzenia skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej 
i wykonania pomiaru natężenie oświetlenia.  
3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  w  wyniku 
niewłaściwego  wykonania  określonych  w  umowie  robót,  a  także   niewłaściwego 
oznakowania terenu robót.

§ 4

1. Wszystkie roboty dodatkowe nie objęte przedmiarem robót mogą być wykonane 
jedynie  na  podstawie  wzajemnych  uzgodnień  pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą w drodze odrębnej umowy.

2.  Konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  Wykonawca  ma  obowiązek 
niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu i wspólnie sporządzić protokół konieczności. 
Roboty  dodatkowe  będą  wyceniane  według  cen  jednostkowych  wynikających
 z kosztorysu ofertowego (z zastosowaniem tych samych stawek i narzutów).

3. Wykonawca jest zobowiązany informować o okolicznościach, które mogą wpływać 
na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania.

§ 5

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy, 24 miesiące gwarancji licząc od 
dnia odbioru końcowego robót. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona do jednego roku 
od daty upływu gwarancji.

§ 6

Niezależnie od obowiązków zawartych w § 1 umowy, Wykonawca przejmie na siebie 
obowiązki:

a)  informowania  Zamawiającego  o  terminie  zakrycia  robót podlegających 
zakryciu,  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających.  Jeżeli  Wykonawca  nie 
poinformował  o  tych  faktach  Zamawiającego,  zobowiązany  jest  na  jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w 
toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia

     i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a/ odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
     w wysokości 10 % wynagrodzenia, 
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b/ zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy     określonego w § 1, w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego licząc za każdy dzień zwłoki, 

c/ zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

2.  W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość nakładanych kar umownych, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego.

§ 8

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczenia 
terminu dodatkowego i bez zapłaty za odszkodowanie w przypadku gdy:
a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie i nieterminowo,

b) w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie

     wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od    umowy.

§ 9

1. Zamawiający ureguluje należności za wykonane i odebrane roboty na zasadach 
określonych w § 2  i  §3  w ciągu 14 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w formie 
przelewu na rachunek Wykonawcy

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki,

c)  za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia 
umownego,  za  każdy  dzień  zwłoki,  licząc  od  dnia  następnego  po  terminie  w 
którym miał być dokonany odbiór.

§ 11

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji  lub  wykonania  umowy,  podejmą w  dobrej  wierze  rokowania  w  celu 
polubownego  rozstrzygnięcia  takiego  sporu.  Jeżeli  rokowania,  o  których  mowa 
powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od 
pisemnego wezwania  do  wszczęcia  rokowań,  spór  taki  Strony  poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
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§ 12

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.

§ 13

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa  dla 
każdej zestron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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