
 

     RGK.7240.1.2020 
Załącznik Nr 2 

Umowa Nr …/2020     (projekt) 
 
W dniu ….......... r. w Rybnie, pomiędzy Gminą Rybno, z siedzibą w Rybnie przy ul. Długiej 20, 
96-514 Rybno, posiadającą NIP 837-169-22-61, REGON 750148466 reprezentowaną  przez: 
Wójta Gminy Rybno – Damiana Jaworskiego,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno- Grażyny Dybiec  
zwaną dalej Zamawiającym, a 
...........................  przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  pod nazwą ............ z 
siedzibą w ......................... , wpisanym do CEIDG, NIP ............ REGON............, zwanym dalej 
Wykonawcą,  
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843) oraz po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie Zarządzenia Nr 47/2014 
Wójta Gminy Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o 
wartości poniżej 30 000 euro , została zawarta umowa następującej treści: 
           

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż wiat przystankowych 

przy drogach stanowiących trasę dowozu dzieci do szkoły w gminie Rybno, zgodnie z projektem 
architektoniczno- budowlanym oraz zgodnie z ofertą z dnia .................. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w projekcie architektoniczno -budowlanym i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

3. Zapytanie ofertowe, oferta wykonawcy, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności i wykorzystując 
specjalistyczną wiedzę, którą posiada, zapoznał się z dokumentacją składającą się z projektu 
budowlanego oraz opisu przedmiotu zamówienia i nie zgłasza uwag do przedmiaru robót.  

 
§ 2 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru budowlanego wykonującego swe funkcje w 
osobie……………. posiadający uprawnienia budowlane nr………………. z dnia……………r.  

2.  Wykonawca ustanawia Kierownika prac w osobie………………., posiadająca uprawnienia 
budowlane nr ………z dnia……..r.  

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki Kierownika Budowy określa ustawa z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane. 
 

§ 3. 

l .Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą własnych urządzeń i 
sprzętu.  

2. Wykonawca  zobowiązuje   się  w  czasie  trwania  robót  przestrzegać  przepisów  
techniczno budowlanych i BHP. 
3.Urządzenia , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 Prawa 
budowlanego. 

   4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy wydany przez zamawiającego. 
  5.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt budowy i robót z tytułu    

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 

   6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy realizacji robót. 
 



 

 

§ 4. 
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.05 2020 r. 

 
§5. 

l . Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości „„„„„słownie  
„„„ 
2. Rozliczenie  robót  nastąpi  fakturą  końcową,  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego 
podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie: wystawionej faktury, podpisanego 

protokołu końcowego wraz z kompletem dokumentów. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od 
daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego:  
Nabywca Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno NIP 8371692261 
Odbiorca Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

 
§6. 

1. Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu  określonego  w  umowie przedmiotu  odbioru  w wysokości  0,2% 

wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 

b) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia  umownego. 
1.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych  z tytułu zwłoki ustalonych  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia stają się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki -w tym dniu 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki -w każdym z tych dni. 

3. Stronom  przysługuje  prawo  naliczania  kar  umownych  do  pełnej  wysokości  ustalonego 

wynagrodzenia  ryczałtowego. 

4. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  naliczone  
kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 
5. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w 

związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 7. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 8. 

1. W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy   Kodeksu 
cywilnego, Ustawy -Prawo budowlane oraz Ustawy -Prawo zamówień publicznych. 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy  egzemplarze  dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 



 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY: 
1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Projekt budowlany wraz z przedmiarem robot 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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