
UMOWA URB/UZP/ .... /512/2018

Zawarta w dniu ...................2018 roku w Gnieźnie pomiędzy:

URBIS   Sp.  z   o.  o.  z  siedzibą  w  Gnieźnie  ul.  Chrobrego  24/25  wpisaną  do  Rejestru

Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy

Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale

zakładowym w wysokości     23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Edmunda Młodzikowskiego - Prezesa Zarządu 

a

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

§1.

1. Umowa  jest  następstwem  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia  publicznego  nr  ZP-URB-512/2018  prowadzonym  w  trybie  zapytania

ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro.

2.   Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do wykonania  przyłącza

kanalizacyjnego   dla  budynku  socjalno-  biurowego  przy  ulicy  Kawiary  40 w  Gnieźnie

zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część postępowania.

§2

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia:  po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia: 30.09.2018 r.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.

Netto:

Brutto:

2. Zapłata  za  wykonany  przedmiot  umowy  zostanie  zrealizowana   po  protokolarnym

odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury

VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tg


3. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od

daty wystawienia.
4. Wykonawca oświadcza że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

§4

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące  przedmiot umowy.

2.Termin gwarancji ustala się na  3 lata od daty odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy.

§5

1.Wykonawca  w  okresie  trwania  gwarancji  zobowiązany  jest  usuwać  powstałe  usterki

w terminie 4 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku usterki lub wady, których

usunięcie  wymaga  wykonania  skomplikowanych  prac,  termin  ich  usunięcia  może  zostać

przedłużony  ,  nie  dłuższy  jednak  niż  o  kolejne  14  dni  kalendarzowych.  O  przedłużeniu

terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie ze

wskazaniem przyczyny przedłużenia terminu. 

2.  W  okresie  trwania  gwarancji  Wykonawca  jest  zobowiązany   do  informowania

Zamawiającego  o  zmianie  adresu,  ogłoszeniu  upadłości,  otwarciu  postępowania

układowego, rozwiązaniu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

§6

1.Zamawiający oświadcza,  że do kontroli  robót,  udziału w odbiorach oraz innych działań

w jego imieniu jest upoważniony inspektor nadzoru: Wojciech Politowicz.

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo

budowlane.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty zakończenie

i odbioru przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru.

3. Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  zadania  w  ciągu  7  dni  od  daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę

i pozostałych uczestników czynności odbiorczych.

4. W czynnościach odbioru robót będą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz

Wykonawcy.

5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) gdy ujawnione wady są tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub

w  całości  korzystać  z  przedmiotu  umowy  będącego  przedmiotem  odbioru

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia :



a) a  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) a  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem

Zamawiający może    odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający

wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie

stwierdzonych wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o

usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych

uprzednio robót jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu

gwarancji  oraz  termin  na  protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  wad  po  upływie  okresu

rękojmi.

§8

1.Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy siłami  własnymi  z  materiałów

własnych.

2.Materiały  o  których  mowa  w  ust.  1  powinny  odpowiadać  wymogom  wyrobów

dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonych  w  art.  10  Prawo

budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych co do jakości.

3.Na  każde  żądanie  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  Wykonawca  obowiązany  jest

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub

aprobatą techniczną.

§9

1. Strony ustalają zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1) za  niedotrzymanie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu  karę  umowną   w  wysokości  100,00  zł.  brutto  za  każdy  dzień

opóźnienia po upływie terminu określonego w § 2 niniejszej umowy wykonania robót,

przy  czym  w  przypadku  przekroczenia  terminu  o  więcej  niż  30  dni,  kara  będzie

liczona w podwójnej wysokości.

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie

gwarancji i rękojmi w wysokości 100,00  brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca

zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  30  %  wynagrodzenia  umownego  brutto

określonego w §3 ust.1



2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają

możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§10

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez

Sąd Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę  niniejsza  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  2

egzemplarze otrzymuje zamawiający a 1 egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załączniki :

1.Oferta Wykonawcy

2. Klauzula Informacyjna RODO


