Załącznik nr 4

W Z Ó R U M O WY
W dniu ............................... w Lublińcu pomiędzy Gminą Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700
Lubliniec, zwaną dalej „Zamawiającym" NIP: 575-187-84-73, REGON: 151398391
reprezentowanym przez:
Edwarda Maniura - Burmistrza Miasta Lublińca,
a
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
zaprojektowanie i wykonanie karuzeli integracyjnej na Bulwarze Franciszka Grotowskiego
w Lublińcu na terenie działek nr 3622/331 oraz 2996/328 stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami oraz normami i z materiałów własnych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac, mienia i osób postronnych
oraz porządek na terenie wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonanie badań,
pomiarów, pozyskanie map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji
administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robót budowlanych ponosi Wykonawca.
§3
Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do
30.10.2020r.
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§4
Strony ustalają za wykonanie umowy wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie …...............
(słownie: ….................................................................... złotych …./100) w tym podatek od
towarów i usług VAT, zwane dalej wynagrodzeniem.
Kwota określona w pkt 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w § 1. Zawiera ona
dodatkowo wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem robot.
Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru
przedmiotu umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.
Wynagrodzenie płatne będzie w postaci polecenia przelewu w terminie 21 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, w tym prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wynagrodzenie Zamawiający regulować będzie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, pod warunkiem,
że rachunek ten na dzień zlecenia przelewu widnieje w wykazie podmiotów,
o których mowa w art.96b ust.1 ustawy o VAT (tzw. biała lista podatników VAT).
W przypadku braku rachunku bankowego znajdującego się na białej liście, zapłata faktury
zostanie wstrzymana do czasu jego pojawienia się na białej liście. Do czasu pojawienia się

rachunku bankowego Wykonawcy na białej liście nie biegnie termin zapłaty należności
Obowiązek powiadomienia o ujęciu rachunku na białej liście spoczywa na Wykonawcy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności za wykonany przedmiot umowy
kwoty naliczonych zgodnie z § 6 ewentualnych kar umownych.
§5
Wykonawca udziela gwarancji na okres …..... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
§6
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie wykonania przedmiotu
umowy w terminie określonym w § 3 w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienia od umowy z przyczyn
będących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
§7
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
przenieść wierzytelności (przelew) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§8
1. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności.
2. Jakakolwiek akceptacja, zezwolenie lub zgoda udzielane przez Zamawiającego w ramach
niniejszej umowy mogą być udzielane na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej
zmianie adresu, lub innych danych identyfikujących Wykonawcę, zawartych w umowie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany
umowy. W przypadku braku takiego powiadomienia, przesyłka lub wiadomość – w tym
zawierająca oświadczenie woli – skierowana na adres Wykonawcy uznawana będzie
przez strony za skutecznie doręczoną.
4. Spory między stronami rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy - Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.
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