Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

UMOWA Nr ......
zawarta w dniu …… …….... 2019 r. pomiędzy:
Gminą Czerwin z siedzibą Plac Tysiąclecia 1 , 07-047 Czerwin , NIP 758-234-96-19 , zwaną dalej
w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Grzegorza Długokęckiego - Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Beaty Dąbkowskiej - Skarbnika Gminy
a…………………..........….................…………. z siedzibą ..............................………………......
………………. NIP:......................................, REGON...............................................
zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: ……….....................
…………………………………
w realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) strony zawierają umowę
następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres umowy
Na warunkach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania,
zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi gminnej
250328 W relacji Grodzisk Duży – Borek.
zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik do umowy.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym
Załącznik do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania określone w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, posiada wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do
wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, uwzględniając
profesjonalny charakter przedmiotu umowy oraz wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające
z niniejszej umowy.
§2
Zobowiązania Wykonawcy
1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca musi wykonać zgodnie z postanowieniami warunków
zamówienia, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowaniem
(Dz. U. 2015 r. poz. 1744), wraz z załącznikami.
2. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram
realizacji przedmiotu umowy zawierający listę wszystkich zaplanowanych działań i szacowane
terminy ich realizacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji umowy, informować Zamawiającego
na jego żądanie o przebiegu prac, stanie realizacji przedmiotu umowy i ewentualnych zmianach w
zakresie ilości przewidywanych robót.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy w
całości lub w części Podwykonawcy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się bezterminowo do nieodpłatnego naniesienia zmian w
przygotowanym opracowaniu wynikających z ujawnionych błędów i nieprawidłowości.

§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji
zobowiązań objętych umową, a w szczególności: udzielić wszelkich posiadanych informacji,
wskazówek i wyjaśnień koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy do 30 kwietnia
2019 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się, dokonanie odbioru końcowego przez
Zamawiającego, bez uwag, w formie protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy.
§5
Zasady odbioru
1. Przekazanie opracowania nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Przy odbiorze końcowym Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace wykonane są
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zostały wydane Zamawiającemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia przedmiotu i celu, któremu ma służyć.
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone nieprawidłowości w opracowaniu przedmiotu umowy,
to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru do czasu ich usunięcia.
4. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu prac objętego niniejszą umową
będzie protokół końcowy zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy podpisany bez uwag przez
upoważnionych przedstawicieli stron.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną
ofertą w wysokości: netto .......................... VAT .............. brutto ......................................
(słownie .........................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania
umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony umowy, protokół końcowy
zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, bez uwag.
4. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
§7
Rękojmia za wady
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ,,wady dzieła’’ w
przedmiocie zamówienia z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w

wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto,
2) zawinionej zwłoki w dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
3) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż
14 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub
odmawia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorowego.
3. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia
na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.
§ 10
Zmiana umowy
1. Zmiany umowy nie wymagające zawarcia aneksu do umowy:
1) zmiany danych teleadresowych stron,
2) zmiany osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy.
2. Dopuszczalne możliwości zmiany umowy:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT – wg wskaźników
wynikających z wprowadzonych przepisów prawa,
3) zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku gdy z obiektywnie uzasadnionych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, zakończenie realizacji prac w terminie określonym w umowie stanie
się niemożliwe w szczególności działania siły wyższej (niesprzyjające warunki pogodowe,
kataklizm itp.).
3. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonywane w
formie pisemnej.
§ 11
Osoby wyznaczone do realizacji umowy
1. Osoba reprezentująca Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu: …………………..
……………
2. Osoba reprezentująca Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu: …………………….........
…………
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.

3. Każda ze stron zobowiązuje do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe rzeczowo dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

