
 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

U M O W A 

 

 

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i 

złożonej oferty przetargowej, dnia: .................. roku w Rydzynie pomiędzy  

 

 

Gminą Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna – Pana Grzegorza Jędrzejczaka  

 

zwaną dalej Zamawiającym, a 

 

 

.............................................................................................................................., z siedzibą w 

................................................., ul. .............................................. reprezentowanym(ą) przez: 

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

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

3. ............................................................................... 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do 

realizacji: „Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kłoda - Augustowo”.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. Dostawy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie w wysokości netto: 

........................................ zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: ........... 

%, co stanowi kwotę brutto: ....................................... zł. 

 Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi: …………………………………….. 

słownie: ...................................................................................................................... zł. 

 



  

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia określonej 

powyżej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji. 

 

 

§ 3 

Warunki płatności 

 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur za zakończone 

elementy robót, tj.: 

 1) za I część zadania (termin realizacji: 31.12.2008 roku) – po dokonaniu odbioru 

wykonanych robót i sporządzeniu protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone 

przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową, 

 2) za II część zadania (termin realizacji: 31.05.2009 roku) – po dokonaniu odbioru 

wykonanych robót i sporządzeniu protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone 

przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową. 

 

2. Faktury wystawiane będą przez wykonawcę na adres Zamawiającego po wykonaniu i 

odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu robót. Zapłata faktur nastąpi na 

podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokółu odbioru robót podpisanego przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Faktury wystawiane będą przez 

wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia 

przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

  

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

 

 

§ 4 

Termin wykonania 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w poszczególnych terminach: 

  

 1) I część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od dnia podpisania umowy do 

31.12.2008 roku, 

  

 2) II część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od 01.01.2009 roku do 31.05.2009 

roku.  

  

2. W przypadku zadziałania siły wyższej np. klęski żywiołowej mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania zamówienia albo wystąpienie innych okoliczności, 

których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności, nastąpi przesunięcie terminu zakończenia zamówienia o ilość dni równą 

okresowi przerwy lub postoju. 

 



  

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady 

na wykonany przedmiot umowy. 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

kosztorysowego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

 3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z 

przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% 

wynagrodzenia kosztorysowego brutto. 

 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 

umownych. 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

 

 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 

 2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy, 



  

 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

 4) gdy Wykonawca przerwał realizację dostaw bez uzasadnionych przyczyn i 

przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i musi zawierać uzasadnienie.   

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

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

 

 

 


