projekt

UMOWA
Nr GK.7031…..2015.WL
Zawarta w dniu ……….. 2015 r. pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 zwanym
dalej „Zamawiającym” w imieniu, którego działa :
Burmistrz – dr Andrzej Kunt
przy kontrasygnacie
Skarbnika – Janiny Rapacz
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a …………… działającym pod firmą ………………………… w oparciu o wpis do Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą przy ………………. NIP ………………….. zwanym
dalej „Wykonawcą” zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
wykonaniu ogrodzenia placu zabaw na Os.Warniki.
2. Prace, o których mowa w ust.1 obejmują:
a) rozebranie istniejącego ogrodzenia i zwiezienie na wskazane przez Zamawiającego miejsce,
b) przeniesienie piłkochwytu oraz wykonanie podłoża betonowego 6m x 6m z obrzeżem,
c) wykonanie ogrodzenia o długości max.150 mb (w tym 1 bramka) składającego się z paneli
ocynkowanych (np.Nylofor F, z drutu o średnicy co najmniej 4 mm) o szerokości 2500 mm i
wysokości 1430mm, oraz słupów prostokątnych DL posiadających zabezpieczenie przed dostępem
wody,
3. Dodatkowe parametry ogrodzenia;
a) bramka: jednoskrzydłowa o szerokości co najmniej 1,2 m, otwierająca się na zewnątrz,
z zamkiem samozamykającym (nie zamykający się szybciej niż po pięciu sekundach), na bramce
zamontowana tabliczka ”zakaz wprowadzania psów”,
b) kolor paneli i słupków: szary/srebrny,
c) słupki zabetonowane,
d) podbudowa pod ogrodzenie z obrzeża chodnikowego (o wymiarach 100x30 grub. 8 cm)
o długości max. 150 mb,
e) ogrodzenie wraz z bramką posadowione w sposób uniemożliwiający przedostanie się na teren placu
zwierząt.
§ 2 wykonanie przedmiotu umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, przy użyciu własnego
sprzętu oraz z własnych materiałów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo
zarówno pracowników jak i osób postronnych.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek
nienależytego wykonywania prac objętych niniejszą umową, a zwłaszcza za nienależyte
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.
5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane,
normami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie
dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną,
b) zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
c) najwyższą starannością, zapewniając wysoką jakość wykonywanych prac.
§ 3 odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca o terminie rozpoczęcia prac powiadomi Zamawiającego, co najmniej z 24 godz.
wyprzedzeniem
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru
końcowego. Warunkiem skutecznego dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy jest
faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych Umową oraz usunięcie wszelkich wad
stwierdzonych w toku realizacji.
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3. Dniem zakończenia robót jest dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
§ 4 terminy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie do 8 czerwca 2015r.
§5 nadzór nad realizacją umowy
1. Ze strony Wykonawcy roboty nadzorował będzie : ………………………………….
2. Ze strony Zamawiającego roboty nadzorował będzie ………………………………
§6 gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
§ 7 wynagrodzenie
1.Szacunkowa wartość umowy wynosi ………………………. zł netto plus podatek ………..% VAT,
co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ……………….. zł (słownie: …………………….zł,
….. /100).
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona zostanie po dokonaniu obmiaru
rzeczywistej długości wykonanego ogrodzenia przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych
w ofercie Wykonawcy.
3.Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP 599
277 13 28.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą
wystawienia faktury jest protokół odbioru prac.
§ 8 kary umowne
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewywiązanie się z warunków umowy będą niżej
wymienione kary umowne:
a) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary w wysokości 10% wartości umowy
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność,
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
c)Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary w przypadku opóźnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust.1 za
każdy dzień opóźnienia.
2. W sytuacji gdy kary umowne ustanowione w ust.1 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje
prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 9 postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień ustalonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej
w postaci aneksu za zgodą obu stron.
2. W sporach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .
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