
 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu 1.10.2021 r. w Dębicy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019r.  Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 

stosowania ustawy określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy poniżej 130 000,00 złotych ,(tj.  

Dz. U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.)  pomiędzy: 

 

Powiatem  Dębickim, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 872-21-28-819 

reprezentowany przez Martę Czekaj-Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy na podstawie pełnomocnictwa nr 57/2016 z dnia 14 

listopada 2016 r Starosty Powiatu. 

 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

NIP……………………, Regon ……………………… 

 

 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

 

w rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego. 

 

§1 

 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania„Remont wejścia głównego  - 

w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Twardowskiego  w Dębicy przy ulicy 

Sportowej 24”. 

 

 

§2 

 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia prac ustala się na dnia 31 października 2021  r. 

 

§3 

 

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: ……………. zł słownie 

:………………………………………………………………………………………. 

Netto : ……… 

VAT:   ……… 

Brutto: ………… 

 

§4 

 

1. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

po opracowaniu i protokolarnym odebraniu przedmiotu umowy. 



2. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury do 

Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem przekazania i odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej. 

 

§5 

 

1. Osobą kierującą pracami ze strony Wykonawcy jest ……………….,   

tel.  ………………….. 

2. Osobą   upoważnioną   do   kontaktu   z   Wykonawcą   oraz   do   odbioru   przedmiotu 

umowy w imieniu Zamawiającego jest Pani Marta Czekaj,  

tel. 14 681 91 06. 

 

 

 

§6 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i bieżącego informowania Zamawiającego o 

rozwiązaniach projektowych i stanie zaawansowania prac. 

2. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji w terminie  

3 dni od dnia przekazania prac. 

3. Termin uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wniesionymi uwagami wynosi 5 dni od daty 

ich otrzymania przez Wykonawcę. 

 

§7 

 

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej  umowie przedmiotu zamówienia  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej  umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od  umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości  30% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 3 niniejszej umowy. 

 

§8 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości  

poniesionejszkody. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej obiektu budowlanego   

wygasają po upływie trzech lat, licząc od dnia przekazania budynku lub obiektu   

inwestorowi. 

3. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie             

umowy stronyopierać będą o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 471). 

 



§ 9 

 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy gdy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub 

podpisania protokołu odbioru, 

2) Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę,   że   nie   będzie   w   stanie   realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiającemu gdy: 

1) Wykonawca nie  rozpoczął prac  lub przerwał prace  i   ich  nie  wznowił,  mimo wezwań 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni, 

 2) Wykonawca opóźnia  się z terminem zakończenia prac, o którym mowa w § 2 o co 

najmniej 5 dni. 

 

 

§10 

 

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych 

prac według daty odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie za wykonany zakres prac wg protokołu inwentaryzacji. 

3. W   przypadku   odstąpienia  od   umowy  z  winy   Wykonawcy,   Zamawiający  nie jest 

zobowiązany do zapłacenia za wykonany zakres robót. 

 

§11 

 

1. Wszelkie   zmiany,   jakie   strony   chciałyby   wprowadzić   do   ustaleń   wynikających  

z  niniejszej   umowy,  wymagają formy pisemnej   i  zgody  obu  stron pod  rygorem 

nieważności takich zmian. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej  pod rygorem nieważności.   

3. Strona mająca  zamiar  odstąpić   od   umowy  powinna  podać  pisemne   uzasadnienie   

swojej decyzji. 

4.  W   sprawach   nie   uregulowanych   niniejszą   umową,   stosuje   się   przepisy   ustawy  

Kodeksu cywilnego  oraz w  sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

 

§12 

 

W momencie odbioru dzieła, majątkowe prawo własności w zakresie objętym umową,  

to znaczy prawo wykorzystania przedmiotu umowy zostaje przeniesione na Zamawiającego  

w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. 

 

§ 13 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz.: 1 egz. dla Wykonawcy  

i 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA: 


