
Załącznik numer 3  

 

Umowa  nr .......... 

 

zawarta w dniu …………2021 r.  pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o. o., ul. Wolności 4c, 11-610 Pozezdrze, NIP: 849-19-90-552  reprezentowaną przez  

Leszka Krzyżanowskiego – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

 zwanym w dalszej części treści  umowy  „Wykonawcą” 

 
§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do zadanie pn.: 

„Wykonanie przeglądów technicznych obiektów”,  którego zakres określa zapytanie ofertowe. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy, zapoznał się ze wszystkimi 

dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i oświadcza, że 

nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

 

§ 2 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.  

2. Za datę zakończenia przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu wykonania 

wszystkich 3 zadań określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne materiały w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz ze złożoną ofertą, 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż zamówienie będące przedmiotem umowy będzie wykonywał 

osobiście. 

§ 5 

Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jest wynagrodzenie 

określone na podstawie złożonej oferty w wysokości netto: …………….. zł + należny podatek 

VAT ……% w wysokości ……………… zł. Wynagrodzenie brutto ………………… zł  

(słownie złotych:  …………………………………………... zł). 

 

§ 6 

Ustala się realizację płatności w formie ratalnej (3 raty) jako rozliczenie przedmiotu 

zamówienia  - przeprowadzonej kontroli w ramach 3 powierzonych w zapytaniu ofertowym 

zadań. 



Konkretne terminy i kwoty zostaną ustalone po konsultacji z firmą, która złoży najlepszą ofertę. 

 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia zostanie dokonane na podstawie faktury 

VAT. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. 

Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w § 6 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust.1 umowy. 

2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto ustalonego w § 6 umowy. 

 

§ 8 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni 

o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 9 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem  nieważności. 

2.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

         1) W zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem: 

a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, które wystąpiły po 

stronie Zamawiającego; 

b) wystąpienia przestojów i opóźnienia zawinionych przez Zamawiającego; 

c) zawieszenia robót przez Zamawiającego; 

           2) Wystąpienia robót budowlanych nieobjętych zakresem niniejszej umowy jeżeli ich   

wykonanie będzie niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii. 

          3)   W zakresie zmiany wynagrodzenia, gdy zmiana ta związana jest ze: 

a) zmianą stawki VAT; 



b) zmianą zakresu robót przewidzianych umową; 

3. Wymienione w ust. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgodny przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy zostanie 

ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w   

przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 

a w szczególności, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak 

dalece, że nie gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie. 

3.W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu stopień realizacji poszczególnych zadań. 

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru 

wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy prac, który stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający dokona weryfikacji stopnia realizacji zadań przez Wykonawcę  wg. stanu 

przyjętego z dnia odstąpienia, określonego w protokole odbioru robót, przez Zamawiającego 

i na tej podstawie określi wynagrodzenie za wykonaną pracę. 

 

§ 11 

1.Wszelkie spory, związane  wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać  

w pierwszej kolejności na drodze porozumienia. 

2.W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy  

porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


