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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 Projekt -           
 

U M O W A  Nr ..................... 
 
 
W dniu ......................... 2012 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, 

a 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym z dnia .................................... została zawarta umowa o następującej treści: 

 

                                                                      § 1. 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których przedmiotem 

jest „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:  

 Siemcichy o długości 685 m 

 Dębówka o długości 420 m” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ   Przedmiar robót – droga Siemcichy 

Załącznik Nr 2 do SIWZ  Przedmiar robót – droga Dębówka 
 
 

                                                                     § 2. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z formularzem ofertowym, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe zawierające podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.   

2. Wartość robót określonych w §1 ustalona została w przetargu nieograniczonym na łączną 

kwotę  ................................zł brutto ( słownie .................................................................................), 

w tym: 

 droga Siemcichy   w kwocie brutto .............................zł (słownie: ..........................................). 
 

 droga Dębówka  w kwocie brutto  .............................. zł (słownie: ..........................................). 
 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu robót, protokolarnym odbiorze oraz wystawieniu faktury 

wraz ze świadectwem jakości w terminie 21 dni od daty jej wpływu do Urzędu Gminy. 
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             § 3. 

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu robót do kwoty określonej w budżecie gminy na 
w/w inwestycje. 
 

§ 4. 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin wykonania robót ustala się nie później niż do 31 sierpnia 2012 roku. 
 
                                                                        § 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja    

Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oświadcza, 

że posiada niezbędny tabor specjalistyczny, urządzenia techniczne i sprzęt do wykonywania prac 

określonych w § 1 oraz gwarantuje możliwość i niezawodność ich wykonania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty  ………………… zostaną wykonane za pomocą podwyko-

nawcy. 
                                                                        § 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody wykonawcy na cesję wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji 
warunków umowy na rzecz osób trzecich (przelew wierzytelności art. 509 K.C.). 
 
                                                                         § 7. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 3 – letniego okresu rękojmi na wykonane roboty fachowe 
oraz dostarczenie wraz z fakturą za wykonane roboty świadectwa jakości. Okres gwarancji wynosi 
36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
 
 

                                                                        § 8. 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego tj. ………............... zł 

(słownie: ...........................................................) w formie ……………........................…................. 
2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 70% zostanie zwrócona bądź uwolniona w 

przypadku innych form zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu ostatecznego odbioru, 

natomiast pozostałe 30%  zostanie zwrócone bądź uwolnione w ciągu  15 dni po upływie 3 – letniej 

gwarancji (rękojmi). 
 

                                                                        § 9. 
1. Zamawiający zastrzega ustanowienie nadzoru inwestorskiego na czas robót oraz stosowanie kar 

umownych w przypadku braku realizacji terminowych warunków umownych na zasadach 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą  

polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
 
                                                                        § 10. 
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
                                                                        § 11. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 
 
 
 
                Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 


