PROJEKT UMOWY
nr RGI.7021.13.2019_2
zawarta w dniu …………………. 2019 r. roku pomiędzy Gminą Świlcza, 36-072
Świlcza 168 REGON 690582140, NIP 517-00-45-613 zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Wójta Gminy Świlcza - Adama Dziedzica,
a
………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a wyłoniony w trybie zapytania ofertowego Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania malowania dachu na budynku Gimnazjum
w Świlczy.
2. Szczegółowy zakres prac:
1) mycie i oczyszczenie powierzchni z brudu i rdzy,
2) zeskrobanie łuszczącej się farby,
3) zeskrobanie łuszczącej się farby,
4) konserwacja miejsc pokrytych rdzą podkładem np. unikor,
5) dwukrotne pomalowanie pokrycia dachu w ilości 638,09 m2 np. Eco Lowicyn,
6) pomalowanie rynien i rur spustowych w ilości 18,24 m.
3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1) na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
2) uzyskanie protokołów odbiorów,
3) ubezpieczenie budowy.
§ 2.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy do 31.07.2019 r.
§ 3.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa,
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót,
oraz za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego
przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu
jak i osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych - odpowiadających co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa – oświadczając jednocześnie,
że dysponuje środkami na zakup tych materiałów,
2) informować Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych
i zamiennych nie później niż do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich
wykonania.
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§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę
…………………… zł brutto (słownie złotych: …………………………) w tym:
wartość netto wynosi ……………… zł (słownie złotych: ……………………..),
podatek VAT w wysokości: 23 % (słownie: dwadzieścia trzy procent) co stanowi
kwotę: ………………….. zł (słownie złotych: …………………………………),
zwane dalej „wynagrodzeniem brutto”.
2. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§ 5.
1. Rozliczenie całości robót nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy. Podstawą
wystawienia faktury jest – potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru wykonanych robót.
2. Do protokołu odbioru wykonanych robót Wykonawca dołącza świadectwa
i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy
zamieszczone w § 8 umowy.
4. Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi 30 dni od daty dostarczenia
mu faktury oraz protokołu odbioru robót. Zapłata nastąpi przelewem na konto
wskazane na fakturze.
§ 6.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, której okres
wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 7.
§ 7.
1. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem
umowy.
2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w jego toku.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odmówić odbioru,
b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,
c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 8.
1. Obowiązującą, uzgodnioną między stronami, formą odszkodowania są kary
umowne.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót określonego
w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót
a faktycznym dniem zakończenia robót,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
za wady fizyczne - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu
terminu na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto;
4) za zawinione przerwanie realizacji robót trwające powyżej 7 dni w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy
w wykonywaniu robót,
3. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych
roszczeń finansowych bezpośrednio z wystawianych przez siebie faktur.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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