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U M O W A  NR ………………………….   

zawarta w dniu  ………………………………………… r. 

pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Biernej   
z siedzibą w Biernej, 59-970 Zawidów  
Nr NIP 615-18-67-993 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym   
reprezentowaną  przez:  
Wiceprezesa – Naczelnika OSP                   -  Marka Raczak 
Skarbnika OSP                      - Tomasza Kopij  
 
a Zakładem Ogólnobudowlanym Instalatorstwo Elektryczne Ireneusz Nowosza   
z siedzibą w Zarębie przy ul. Podgórnej 1/5, 59 – 800 Lubań  
NIP:  6130006694,  REGON: 003288384 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
reprezentowanym przez: właściciela zakładu: Ireneusza Nowoszę 
 
 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zam.), została zawarta umowa o następującej 
treści: 

§ 1. 
1.Przedmiotem umowy jest:  

Budowa altany z przeznaczeniem na miejsce integracji mieszkańców Biernej 
2.  Zakres prac do wykonania określa załączony przedmiar robót oraz rysunki 
3   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej 
     umowy nakładem własnym i z należytą starannością. 
4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
     posiadających wymagane właściwymi przepisami certyfikaty.  
5.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz ponosi 
     odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
    dotyczących pracowników oraz osób trzecich powstałych podczas prowadzenie robót 
    oraz zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończonych pracach.  

 
§ 2. 

Termin wykonania prac będących przedmiotem umowy, określonych w § 1 strony 
ustalają na dzień  20 listopada 2014 roku. 
 

§ 3. 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu określonego w § 1. umowy Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości ……………………… zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………./100). W tym należny podatek VAT. W 
wynagrodzenie wlicza się koszty transportu, montażu oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy.  

2. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą 
końcową, wystawioną na podstawie  protokołu odbioru podpisanego przez obie 
strony.  

3. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

4. Termin płatności, o którym mowa w ustępie 3, uważa się za zachowany, jeżeli w tym 
terminie zostanie dokonane polecenie przelewu w banku Zamawiającego. 
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                                                         § 4. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub 
telefonicznej o terminie zakończenia robót. 

2. Zamawiający zobowiązany jest odebrać przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.  

 
§ 5. 

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy będzie  Marek  Raczak.   
  

§ 6. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na całość robót, objętych 

umową na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia.   

§ 7. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

     a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
umowy; 

     b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
umowy; 

     c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania, przewyższającego 
wartość ustalonych kar umownych. 

§ 8. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić na piśmie w formie aneksu za 
zgodą obu stron. 

§ 9. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 
 

§ 10. 
 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11. 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

   W Y K O N A W C A:                                                   Z A M A W I A J Ą C Y: 

 


