PROJEKT
UMOWA Nr ..............................
zawarta w dniu …................................ w Jakubowie pomiędzy Gminą Jakubów z siedzibą Jakubów 55,
05-306 Jakubów, powiat miński, woj. mazowieckie,
reprezentowaną przez:
Hannę Wocial – Wójta Gminy
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Jolanty Wąsowskiej
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
a firmą …...............................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…...........................................................................................................................................................
§ 1.
1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca

przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi w miejscowości Wiśniew„
2. Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wyrównaniu istniejącej
podbudowy z destruktu mieszanką mineralno-asfaltową średnio 125 kg/m2.
Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:
- powierzchnia jezdni - 1485,00 m2.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 wg. najlepszej wiedzy
i z należytą starannością, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , z materiałów

posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi normami technicznymi oraz wytycznymi Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw
wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne
i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy
do 31 października 2013 roku.
8. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% od wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
§ 3.
1. Wynagrodzenie za prace określone w § 1 umowy ustala się w wysokości brutto: ……………….zł
Słownie: …………………………………………………………….
- w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie ……………………. zł
(Słownie złotych: …………………………………………………………………)
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury, w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie protokół odbioru wykonanych prac.

§ 4.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte
przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia
czynności odbioru robót.
§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzyga Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby
Zamawiającego .
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na
piśmie pod rygorem nieważności .
§ 6.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla wykonawcy.
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