
Załącznik Nľ 3
UMOWA /projekt/

ZavłarLa w dniu w Starej Kornicy, pomiędzy
o Gminą Staľa Kornica, Staľa Koľnica 191, 08-205I(ornica, NIP: 496_021-37-25

reprezentowaną przez:

o P. Kazimierza Hawryluka _ Wójta Gminy Stara Kornica
z:w any m w treści umowy,'ZAMAWIAJACYM''
przy kontrasygnacie

o P. Małgonaty Patralskiej _ Skarbnik Gminy Stara Koľnica
a

reprezentowanym pÍzez'.

a

NIP:

zwanym w treści umowy ,,WYKONAWCĄ''

o treści następującej:

s1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiąĄe się do wykonania zadaniapodnazwą''

Pľzebudowa drogi gminnej o numerze geodezyjnym działki 23915

obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki o dlugości 0,4965 km

Robot-v budorvlane rrależ1'' łĺ1,'konac zgodnie Z opraco\\ anvtrr i zatrvierdzon\rn przez Starostrvo
Porviatorve rv Łosicach projektem budorvlan1m od krrr 0+01 l.90 do km 0+508.40.

s2
Wykonawca zobowiązuje się wykonac prace w terminie do dnia 29.10.2019 roku.

s3
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonaó przedmiot zamówienia w sposób profesjonalny i
z na|eżýą st aranno ś cią.

2.Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z ZamawiĄącym w trakcie wykonywania
dziela.

s4
Strony zgodnie ustalaj ą' że Wykonawca otrzyma wynagro dzenie z tytułu wykonania prac' o

których mowa w $1 pkt 1 w kwocie:

kwota netto
podatek VAT ..

kwota bľutto
(słownĺe: .................)



Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto:

Nľ.....
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/ rachunku przezZamawiającego.

ss
Gwarancja wykonania robót budowlanych wynosi 60 miesięcy od ostatecznego terminu

odbioru robót.

só
1. W przypadku, gdy Wykonawca, w teIminie określonym w $2 nie wykona robot,

Zamawiający ma prawo naliczyc karę umowną w wysokości 0'02% kwoty brutto

określonej w $4 za kaŻdy dzieh opóźnienia.

2. Wykonawca zapłacl Zamawiającemu karę umowĺą za odstąpienie od umowy z

przyczynleżących po stĺonie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia

brutto za wykonanie pľzedmiotu umowy, o którym mowa w $1

3. Ieże|i według oceny Zamawiď1ącego wykonane roboty będą zawierac wady,

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób zaakceptowany przęz

Zamawiającego oÍaz w terminie wskazanym pÍzez ZamavłiĄącego. W takim

przypadku Wykonawca jest uprawniony do wystawienia rachunku po całkowitym

usunięci tych wad'

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ww. wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczyc karę umowną w wysokości 0.02%

kwoty brutto okľeślonej w $4 za kuŻdy dzień opőźnienia lub odstąpió od umowy bez

odszkodowania.

5. Kary umowne dotyczące z:ĺĺłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz złł,łokę w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,będąpotĺącane z rachunku Wykonawcy.

s7
W sporach nieuregulowanych umov/ą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

$8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

se
Ewentualne Spory powstałe na tle realizacji umowy, będą rozstrzygane ptzez Sąd Powszechny

właściwy m i ej scowo dl a si edziby Zamawiaj ącego.

s10
Umowa została sporząđzona w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, jeden dla

Zamawiď1ącego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAwIAJĄCY WYKONAWCA


