UMOWA nr ……………..
zawarta w Kielcach w dniu ……… pomiędzy:
Gminą Kielce, z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce,
NIP : 657- 261-73-25, reprezentowaną przez Dyrektora Geoparku Kielce Elżbietę Czajkowską
- Pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta
Kielce, odbiorca faktury: Geopark Kielce, 25-202 Kielce, ul. Daleszycka 21.
zwanym dalej Zamawiającym
a ……….
NIP: ……..
REGON: …………….
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający" zleca, a
„Wykonawca" przyjmuje do wykonania zamówienie, którego wartość nie przekracza
równowartości 30 000 EURO - bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

. §2
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia
budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach przed napływem wód opadowych w ramach
zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed
napływem wód opadowych”.

§3
„Wykonawca" wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 18.12.2019r

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy „Zamawiający" zobowiązuje się zapłacić „Wykonawcy"
wynagrodzenie brutto w wysokości: …….. w tym podatek VAT (23%)
(słownie złotych: ………………. ) .
2. Zamawiający" zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot umowy przelewem na
konto bankowe Wykonawcy Nr ………………….. w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez
Wykonawcę faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót.
§5
1. „Wykonawca” zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem profesjonalnej
staranności i obowiązujących norm i przepisów.
2. „Wykonawca” nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
„Zamawiającego" wyrażonej na piśmie.
3. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 „Zamawiający" może od umowy odstąpić
ze skutkiem natychmiastowym.
§6
W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wad zgodnie z zaleceniami i w terminie określonym przez
Zamawiającego.

§7
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów:
1 ."Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu" kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przez Zamawiającego w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od „Zamawiającego" w wysokości
5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. "Zamawiający" zapłaci „Wykonawcy" kary umowne, za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od „Wykonawcy" w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 4 ust. 1 umowy.
3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od
daty otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego o naliczeniu kar
umownych nie dokonał ich zapłaty.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności wynikających z kar umownych z
należnością wynikającą z niniejszej umowy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do
wystawienia noty księgowej, o której mowa w ust.3 bez podpisu Wykonawcy
§8
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji liczony
będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
§9
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu Rejonowego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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