
 
   Umowa Nr 1/DP/2014 

                                                                
 
Zawarta w dniu …................ pomiędzy Urzędem Gminy w Charsznicy ul. 
Kolejowa 20  32-250 Charsznica NIP 659-11-53-915 zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowaną  przez: 
 
1. Wójt Gminy Charsznica    -      Jan Żebrak 
 
a: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 reprezentowanym przez: …………………………………………………….. 
                                          
 
 zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Urząd Gminy w Charsznicy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
Remont drogi gminnej Witowice Zarzecze Dela K140083 działka 514/1, 
515/2 obręb 17 Witowice w km 0+445-0+470, 0+480-0+700. Remont drogi 
gminnej Wierzbie Jeżówka k/Ławika K140075 działka nr 392 obręb 16 
Wierzbie w km 0+090-0+200, 0+250-0+493. 

§ 2 
 
Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie do dnia 15.08.2014r. 
 

§ 3 
 
Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma kwotę w wysokości: 
 
 
1.              ………………….. zł netto 
2.              ………………….. zł  podatek VAT 
3.              ………………….. zł brutto     
 
 słownie:  …………………………………………………………………….                              
 
 
 



      § 4 
 
1.Termin rozpoczęcia robót ustala się po podpisaniu umowy, 
a zakończenia robót na dzień 14 sierpnia 2014r. okres gwarancji 36 miesięcy 
2.Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w 
przypadku: 
a)niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy, 
b)ewentualnego zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie 
wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 

 
      § 5 
 
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej to jest …………………zł 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)z tytułu odstąpienia od umowy   z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wartości  robót przewidzianych umową, oraz 100% 
uzyskanej dotacji 
b)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
umownego 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. 
c)Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady- w wysokości 2% wynagrodzenia  za wadliwie wykonany 
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a)z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wartości robót przewidzianych umową. 
b)Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwieniu bądź 
spowodowaniu przerwy w wykonywaniu z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy 2% wartości umownej za każdy dzień zwłoki. 

c)Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 2% za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po 7 dniach od zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      § 6 
 

 
1.Przedstawicielem Zamawiającego jest: 
 

0. ………………………………..                                  -  Inspektor nadzoru 
 

2.Przedstawicielem Wykonawcy jest : 
 

0. ………………………………..                                   -  Kierownik robót 
 
                                                               § 7 
 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne   szkody w mieniu 
i zdrowiu osób wykonujących zlecenie jak i mieniu i osób postronnych. 
 

§8 
 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 
Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy strony podają pod 
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Miechowie. 

 
§ 10 

 
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
      WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJ ĄCY 
 


