
Załącznik nr 4  
U M O W A  342 /    / 06

na wykonanie konserwacji drogi rolniczej o nr ew. gruntu 862 położonej w Dębowej

zawarta dnia 2006.................  w Jodłowej

pomiędzy  

Gminą Jodłowa  reprezentowaną przez Wójta Gminy Władysława Kitę

zwaną dalej „Zamawiającym”
a  
....................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą w imieniu której działa :

....................................................................................

Niniejsza umowa jest  konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn . „Wykonanie 
konserwacji drogi rolniczej o nr ew. gruntu 862 położonej w Dębowej „zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót , szczegółową specyfikacją techniczną oraz złożoną ofertą.

§ 2

1.Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy ustala się na 2006............. 
   a  zakończenie na 2006.10.31./ data końcowa może być wcześniejsza / .
2.Niedotrzymanie terminu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy(opady 
   atmosferyczne ) może spowodować przesunięcie terminu.

§ 3

Funkcję inwestora zastępczego Zarządu Województwa pełnił  będzie Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w osobie P.Andrzeja Polakiewicza.

§ 4

1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości / zgodnie ze 
   złożoną ofertą / - .................zł. brutto / słownie : ......................................................... /.
2.Ustalona wartość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie.

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2.Dopuszcza się wykonanie części robót przez podwykonawców – nie więcej jednak niż 50% 
   całości zamówienia.



3.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które  
   wykonuje przy pomocy podwykonawców.
4.Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na zakup materiałów oraz na poczet 
   wykonania objętych umową robót.

§ 6

W przypadku niewykonania prac objętych umową w wyznaczonym terminie  lub 
niezgodnego z przedmiarem robót i złożoną ofertą , Zamawiający obniży  ustaloną cenę o 5%.

§ 7

1.Realizacja faktury  za wykonanie prac nastąpi w ciągu 30 dni  od daty protokolarnego   
   ich odbioru i doręczeniu faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi ,  a w 
   przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.
2.Wykonawca nie może częściowo fakturować wykonanych prac.
3.Okres gwarancji na wykonane prace –........... miesięcy od daty odbioru.

§ 8

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem 
    nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 
    postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
    należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, 
    że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 9

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 
rozstrzyganiu przez właściwy Sąd.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego  i Ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz.dla każdej ze 
stron.

                    ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA:


