
UMOWA nr ………/2018 

zawarta w Łebie, w dniu  …………………………….  roku 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841-16-24-019, REGON 770 979 743, 
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: 

Pana Macieja Barańskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza z siedzibą w 
Łebie przy ul. Tysiąclecia 11,  zwanym dalej Zamawiającym, a 

……………………………………………, ul. ………………………., ………………………, NIP …………., REGON ……………….. 
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: 

………………………. – ………………………, zwaną dalej Wykonawcą,  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015, 
2164 z późn. zm.).  
  

§ 1 
Przedmiot umowy 

  
1. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja i remont korytarzy szkolnych, 

klasopracowni, pomieszczeń administracji i obsługi, pomieszczeń socjalnych i 
magazynowych w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Łebie”. 

 
§ 2 

Prawa i obowiązki stron 
  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dostawa materiałów niezbędnych do wykonania usługi, 
2) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń przeznaczonych do wykonania 

zamówienia, 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie zleconych prac solidnie i fachowo, zgodnie z przepisami i normami 
oraz dokumentacją przekazaną przez zleceniodawcę, 

2) wykonania prac w terminie, 
§ 3. 

Wynagrodzenie 
 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z 
oferty ,tj. w wysokości: netto ……………… zł, powiększone o podatek VAT w 
wysokości …………… zł, razem brutto: ……………………. zł, słownie: 
(…………………………………………………………………………………………
…..zł ) w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy. 



2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót, 
podpisanego przez strony niniejszej Umowy. 

3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

 
§ 4. 

Termin i odbiór wykonania przedmiotu umowy 
  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 31.08.2018 roku.  
2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.  
  

§ 5. 
Gwarancja na wykonane prace  
 

1. Na wszystkie wykonane prace będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca 
udziela 36 miesięcznej gwarancji i zobowiązuje się w terminie gwarancyjnym usunąć 
wszelkie usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te 
usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania. 

 
§ 6. 

Kary umowne 
  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych :  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze.  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne.  

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po 
uprzednim wystawieniu noty obciążającej.  

  
§ 7. 

Odstąpienie od umowy 
  

1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :  

1) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez 
okres co najmniej 14 dni.  

2) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.  
2. Odstąpienie od umowy winno być dokonane w terminie 7 dni od podjęcia wiadomości 

o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.  
 

§ 8. 



Postanowienia końcowe 
  

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.  

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i 
terytorialnie Sąd.  

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron. 
 
 
Wykonawca:         Zamawiający : 


