
ZP.271.6.2019 Załącznik Nr 7 do SIWZ -  wzór umowy

Umowa Nr 272.6.2019

zawarta w d n iu  2019 r. w Rząśniku pomiędzy:
Gminą Rząśnik, z siedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP: 762-19-01-370, REGON: 550668108 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
........................................- Wójta Gminy Rząśnik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Koch

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

NIP:.............................. REGON:

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r„ poz. 1986 ze zm.) 
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1-
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego i 
przekazać mu zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w lesie na odcinku 
Porządzie -  Ochudno -  oraz Porządzie -  Rząśnik”
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych niniejsza umową określa:

a. Dokumentacja projektowa.
b. Oferta przetargowa Wykonawcy.
c. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .

- stanowiące integralną część niniejszej umowy*

§2.
1. Za wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie kosztorysowe brutto w

wysokości ............................................zł (słownie: ................................................ ), w tym podatek VAT ......
% w kw ocie .............................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie przedmiaru robót i
kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę i złożonego do przetargu nieograniczonego.

3. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny
jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót. W kwotę wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nawet jeśli nie są wyszczególnione w 
kosztorysie Wykonawcy, wliczone są również koszty wszelkich robót.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostanie obliczone w oparciu o czynniki
cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na 
roboty dodatkowe wystąpią elementy których nie było w zamówieniu podstawowym -  ceny tych 
elementów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z 
kwartału poprzedzającego zawarcie umowy na roboty dodatkowe, zaś w przypadku konieczności 
wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego.

§ 3 .
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:




















