Załacznik nr 4

UMOWA NR RG.7031.11.2017
Zawarte dnia ……………… pomiędzy:
Miastem Kolno ul. Wojska Polskiego 20 - reprezentowaną przez:
……………..
NIP …………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"
REGON …………………..……. NIP …………………... a
………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§l
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót pn.
„Budowa muru na nisze (kolumbarium) na Cmentarzu Komunalnym w Kolnie przy
ulicy Konstytucji 3-go Maja , działki nr geod. 1456/1; 1456/2; 1457/1; 1457/2 w
zakresie:
 Wykonanie muru z miejscami na nisze (kolumbarium) – z dwoma rzędami po 4 nisze
na urny w każdym rzędzie, po obu stronach muru. Bryła kolumbarium zaplanowana
na rzucie prostokąta o wym. 466x180mm, wysokość muru 2,1m.. Mur z cegły
dziurawki, licowany cegłą klinkierową. Konstrukcja usztywniona dwoma słupami
żelbetowymi. Płyty zasłaniające nisze z granitu mocowane przy pomocy kołków
rozporowych. Usytuowanie kolumbarium przed rozpoczęciem robót wskazane na
gruncie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § l w
terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot
umowy.
3. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od
daty odbioru końcowego.
§3
1. Wykonawca w czasie od przejęcia placu budowy do czasu zakończenia robót
potwierdzonego protokołem końcowego odbioru robót zobowiązuje się do:
 dokonania przed rozpoczęciem robót zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy
i innych miejsc, na których mogą być prowadzone roboty,
 zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy.
 Zabezpieczenia na swój koszt wody, energii elektrycznej itp.
 Podjęcia niezbędnych kroków, mających na celu zabezpieczenie instalacji i
urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie
realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewni właściwą organizacje i koordynację robót poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.
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§4
Za wykonaną usługę strony ustalają wartość wynagrodzenia według kosztorysu
ofertowego na kwotę brutto ……………… (słownie: …………………….).
Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowić będzie
protokół odbioru końcowego .
Wykonawca wystawi f-rę na: (nabywcę) Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500
Kolno NIP 291022-5234, (odbiorcę) Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
18-500 Kolno
Ustala się termin płatności faktur: 30 dni licząc od daty doręczenia.

§5
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………tel. ………….
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest…………….tel…………..
§6
1. W razie niewykonania prac w ustalonym terminie z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,10% za
każdy dzień zwłoki liczonych od ceny umownej, określonej w § 3.
2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w niniejszej umowie
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania prac z
zachowaniem prawa do kary umownej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy (w czasie wykonywania zlecenia) przez Wykonawcę
z jego winy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% ceny
umownej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) odstąpienia od umowy w czasie nastąpienia istotnej zmiany okoliczności
b) zmiany rozmiarów rzeczowych stanowiących przedmiot zamówienia w zależności od
posiadanych środków finansowych.
§7
W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych
odsetek za opóźnienie.
§8
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej
umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygniecie Sądu Rejonowego w Łomży.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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