UMOWA Nr RI.032.26.2019
Umowa została zawarta w dniu ........................... roku w Ciechanowcu pomiędzy:
Gminą Ciechanowiec z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu. ul. Mickiewicza 1,
18-230 Ciechanowiec, NIP 722-10-04-454 reprezentowaną przez:
Eugeniusza Świeckiego– Burmistrza Ciechanowca,
zwanego dalej Zamawiającym,
a
......................................................................................................, reprezentowanym przez:
..............................................
zwanego dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi malowani znaków
poziomych, w tym:
1. Wykonanie znaków poziomych P-10 powierzchnia 551,00 m2 (przejście dla pieszych), na jezdniach
o szerokości:
5,0 m - ul. Lipowa – 4 znaki, ul. Klonowa – 2 znaki, ul. Brzozowa – 1 znak, ul. Wojska Polskiego –
1 znak, ul. Orzeszkowej – 1 znak, ul. plac Jana Pawła II – 2 znaki,
6,0 m - ul. Sosnowa – 4 znaki, ul. Akacjowa – 2 znaki, ul. Świerkowa – 3 znaki,
ul. Szkolna – 3 znaki, ul. Kozarska – 3 znaki, ul. Polska – 1 znaki, ul. Orzeszkowej – 1 znaki,
7,0 m - ul. K. Uszyńskiego – 6 znaków, ul. Wojska Polskiego – 5 znaków,
ul. 11 Listopada – 5 znaków, ul. Kościuszki – 2 znaki, ul. Pińczowska – 4 znaki,
ul. Kilińskiego – 2 znaki, ul. Wierzbowa – 2 znaki, ul. Orzeszkowej – 4 znaki,
2. Wykonanie znaków poziomych P-20 niebieskie tło, powierzchnia 50 m2 (koperta)
z uzupełnieniem w postaci znaku P-24 (symbol osoby na wózku) :
ul. Wojska Polskiego - 2 znaki, ul. Plac Jana Pawła II – 2 znaki,
3. Wykonanie znaków poziomych P-1 linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe ul. K. Uszyńskiego o szacunkowej powierzchni 66,84 m2.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego
wykonania i nie wnosi żadnych uwag.
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2019 r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu powykonawczego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty łącznie
z podatkiem VAT: .................... złotych (słownie: ........................................................... 00/100 ).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przekazanie protokołu odbioru robót oraz wystawiona przez
Wykonawcę faktura,
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Dane do faktury: Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP:
722 162 7540,Odbiorca: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§5
WYKONAWCA:
1. zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, wszystkie czynności konieczne do wykonania
usługi w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania obiektu oraz terenu należącego do
Zamawiającego lub innych osób,
2. ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy określony §6 do momentu odbioru przez
zmawiającego w miejscu wskazanym w §1.

§6
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. WYKONAWCY:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia.
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich
obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).
2. ZAMAWIAJĄCEMU:
a) Wykonawca nie wywiązał się z umowy, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż
14 dni,
b) W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od
umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§8
1. Strony zgodnie postanawiają, że zakres zamówienia zostanie odebrany odbiorem końcowym.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio lub ustnie
w siedzibie Zamawiającego.
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie
robót, potwierdzone w kosztorysie powykonawczym.
§10
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. WYKONAWCA zapłaci kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę wykonania zadania określonego w § 1 niniejszej umowy, w wysokości 1,0%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad i szkód stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia
w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i szkód,
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w zapłacie faktury powstałą z winy Zamawiającego w wysokości należnych odsetek
ustawowych.
§11
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W sprawach nie regulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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