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PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu …. …….2018 r. w Urzędzie Gminy w Istebnej pomiędzy stronami:
Gminą Istebna
reprezentowaną przez Wójta Gminy Istebna Pana Henryka Gazurek
posiadającą NIP: 5482676134
z siedzibą w Istebnej, 43-470 Istebna 1000
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez …………………………………………
posiadającą/ym NIP: ………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………..
zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.), na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym
nr GR.7013.4.2018 oraz zgodnie z przygotowaną na jej podstawie ofertą Wykonawcy złożoną w
dniu ………2018 r.
§1
1. Zamawiający na podstawie złożonej oferty zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Montaż
lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej w
Istebnej-Słowiaczonka” (zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu
Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych)
co stanowi przedmiot umowy.
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do
niniejszej umowy.
§2
Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin rozpoczęcia prac: od podpisania umowy
2. Termin zakończenia prac: 20 września 2018 r.
§3
Nadzór nad robotami będzie prowadził Inspektor Nadzoru Pan/Pani………………………………….
§4
1. Przedmiot umowy powinien być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania
i odbioru, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji zamówienia.
2. Do wykonania przedmiotu umowy będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty,
dopuszczenie do stosowania, nie posiadające uszkodzeń.
3. Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność
cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa Budowlanego.

§5
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z ilości
rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w kosztorysie ofertowym)
powiększonej o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż
………………..zł
netto co daje kwotę brutto ………………. zł (słownie: ……………………………………..złotych 00/100).
§6
1.
2.
3.
4.
5.

Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie obmiaru powykonawczego przedstawionego
przez Wykonawcę robót i zweryfikowanego przez inspektora nadzoru.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót oraz ewentualny protokół
usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad (za wadę rozumiane będzie również brak
wymaganych dokumentów).
Faktura powinna być wystawiona na: Nabywca: Gmina Istebna, 43-470 Istebna 1000, NIP
5482676134, Odbiorca: Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, na
podstawie przedłożonej faktury i protokołu odbioru w ciągu 30 dni od ich doręczenia wraz z
kompletem dokumentów rozliczeniowych do Zamawiającego.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w obustronnie ustalonym terminie,
Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty
wykonania zastępczego zostaną pokryte z kwoty należnej Wykonawcy.
§7

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkiej należytej staranności i fachowości przy realizacji
przedmiotu umowy.
§8
1. Możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy w związku z:
1.1. obniżeniem kosztów wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
1.2. zrezygnowaniem z części robót,
1.3. zaistniałymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów do umowy.
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich
wyłącznie za zgodą obu Stron.
§9
Wyznacza się osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia :
 ze strony Wykonawcy Pan/Pani……………………………………..,
 ze strony Zamawiającego Pan/Pani…………………………………………………………….
§ 10
Strony zastrzegają prawo dochodzenia kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
1.2. za niedotrzymanie terminu wykonania robót 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia,
1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2. Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności
Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku zakończenia robót ani zapłaty innych zobowiązań.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
3.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto,
3.2. za zwłokę w zapłacie faktury VAT w wysokości ustawowych odsetek.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11
W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie
rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość
wynagrodzenia za wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokołu stwierdzającego stan
zaawansowania prac.
§ 12
Strony ustalają, że okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, który rozpoczyna się od następnego
dnia po odbiorze końcowym.
§ 13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 15
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, 43-470 Istebna
1000, e-mail: urzad@ug.istebna.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Wojciech Truchan, e-mail: IOD@istebna.eu
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom
udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat czyli do 31.12.2028
6. Wykonawca prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Wykonawca, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.
§ 16
Umowa została spisana w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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