
ZAŁĄCZNIK NR 3 

WZÓR 

UMOWA NR ROŚ-LK…/2020 
 
zawarta w dniu ………………  r. 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, 
 reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
______________________________________________________________ 
 
NIP ____________________________REGON ______________________ 
reprezentowanym przez: 
______________________________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

w rezultacie dokonanym przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy zgodnie                               
z „Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy 
Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych pn. Zakup ogrodzenia działki 
wiejskiej w Marianowie-Kolonii  i Dzierzbotkach (dostawa i montaż) 
oraz zakup ogrodzenia działki wiejskiej  w Stanisławie (dostawa)” 
 

 

zawarto umowę o następującej treści:  

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje dostarczyć i zamontować 
ogrodzenia w Marianowie-Kolonii i Dzierzbotkach oraz dostarczyć ogrodzenie  do 
m. Stanisława. 

2. Rodzaj, ilość oraz miejsca dostawy montażu przedmiotu umowy zostały 
określone w opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym, który 
stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Przedmiot zamówienia zostanie 
wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Montaż będzie wykonany z materiałów Wykonawcy. Materiały winny 
odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego z 3 dniowym 
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia montażu/dostawie. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z 

miejscem wykonywania Przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz 

wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu umowy, a także 



otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi 

w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.  

2. Wykonawca oświadcza, iż elementy dostawy zastosowane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy, są fabrycznie nowe, w pełni sprawne oraz nieobciążone 

prawami osób trzecich. 

3. Wszelkie czynności serwisowania i konserwacji niezbędne do prawidłowego ich 

funkcjonowania w okresie gwarancji, zostaną wykonane przez Wykonawcę w 

ramach obowiązującej umowy. 

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpośredniej współpracy z właściwymi i upoważnionymi przedstawicielami 

Zamawiającego. 

§ 3 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca wykona w terminie od 

daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 roku. 

2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy poszczególne elementy przedmiotu 

dostawy, o których mowa w §1 ust. 2. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie dostawy wraz z montażem 

wykonanego przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dokona odbioru dostawy wraz z montażem w ciągu 2 dni roboczych 

od otrzymania zgłoszenia o ich zakończeniu. 

5. Zamawiający sporządzi protokół z odbioru wykonania przedmiotu zamówienia, 

który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki – Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady-usterki nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru 

przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, 

b. jeżeli wady-usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają, zgodnie z 

opinią Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, to może on żądać   ponownego wykonania przez Wykonawcę 

części przedmiotu umowy dotkniętej wadami – usterkami. 

7. Na usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbiorów zostanie każdorazowo 

wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 7 

dni kalendarzowych. 

 

§ 4 

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę dokonania odbioru 

końcowego potwierdzone protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela  Zamawiającemu 36 

miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

 
§6 

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy: 
Cenę  na ogrodzenie działki wiejskiej w Marianowie-Kolonii (dostawa i 

montaż): 



netto:..........................................................................................................zł 
słownie netto: ..................................................................................................zł 
cenę brutto:................................................................................................... zł 
słownie brutto: .................................................................................................zł 
podatek VAT:………………………...……..……….…………………...................................zł 
słownie podatek VAT:.........................................................................................zł 
Cenę  na ogrodzenie działki wiejskiej w Dzierzbotkach (dostawa i 

montaż): 
netto:..........................................................................................................zł 

słownie netto: ..................................................................................................zł 
cenę brutto:....................................................................................................zł 
słownie brutto: .................................................................................................zł 
podatek VAT:………………………...………....…...…………………………..........................zł 
słownie podatek VAT:.........................................................................................zł 
 
Cenę  na ogrodzenie działki wiejskiej w Stanisławie (dostawa): 

netto:.........................................................................................................zł 
słownie netto:..................................................................................................zł 
cenę brutto:..................................................................................................zł 
słownie brutto:................................................................................................zł 
podatek VAT:…………………………...……..…...…………………………..........................zł 
słownie podatek VAT:.......................................................................................zł 
 
2. Cena jednostkowa ryczałtowa brutto za roboty budowlane została określona w 

ofercie Wykonawcy z dnia …………………….. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur (dla 

każdego ogrodzenia osobna faktura) przez Zamawiającego,  przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury stanowi załączony oryginał protokołu odbioru 
dostawy i montażu ogrodzenia/protokół odbioru dostarczonego ogrodzenia. 
(przyjęty bez wad i usterek). 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 za każdy dzień zwłoki,  
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego                           
w § 5 za każdy dzień zwłoki  
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 5.  
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  
 

§ 8 
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować 

będą osoby upoważnione przez Wójta Gminy Kawęczyn tj.: Beata Andrzejewska 
tel. 63 288 59 29 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować 
będzie: 



……………………………………..……………telefon………………………………… 
 

§ 9 
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 10 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych 
przedstawicieli obu stron.  

2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 
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