
 

UMOWA   Nr   ………    /2021 

zawarta  w  dniu  ............... pomiędzy  Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, 

NIP 6711698541 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Panią  Jolantę Chmarę – 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 

działającą na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kołobrzeg                                                              

a  

......................................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.   

Do umowy na podstawie art. 4  pkt 8 nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.    

§ 1 

Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  sprawowanie  nadzoru  

inwestorskiego  podczas  realizacji  zadania  pn.  „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych”.  

  

§ 2 

1. Zadania  Wykonawcy  obejmują całokształt obowiązków wynikających z Ustawy Prawo  

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz warunków technicznych wykonania i odbioru  

robót.  

2. Wykonawca w czasie realizacji robót przynajmniej raz w tygodniu będzie kontrolował  

budowę.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy także monitorowanie i weryfikowanie podmiotów  

wykonujących  roboty  tak,  aby  były  one  wykonywane  wyłącznie  przez  wykonawcę,  

z którym  Zamawiający  zawarł  umowę,  zaś  w  przypadku  podwykonawców  i  dalszych  

podwykonawców,  aby  były  to  wyłącznie  podmioty  zgłoszone  i  zaakceptowane  przez  

Zamawiającego 

 4. Wykonawca w czasie realizacji robót będzie osiągalny pod podanym numerem telefonu  

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

§ 3 

 1. Termin  realizacji  umowy od dnia 23.08.2021 r. do zakończenia, odbioru i rozliczenia  

inwestycji,  o  której  mowa  w  §  1.  Przewidywany  termin  zakończenia  inwestycji:  

grudzień 2021r. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za 3 dniowym terminem wypowiedzenia  

w przypadku niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę.   



§ 4 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej  

umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.   

§ 5 

 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu  

umowy jest łączne wynagrodzenie brutto w wysokości ............. zł.  

Słownie: .......................... złotych 00/100. Wynagrodzenie zawiera wymagalny podatek VAT. 

§ 6 

1. Rozliczenie  usługi  nastąpi   po  protokolarnym  odbiorze  wykonanych  

bezusterkowo robót. 

 2. Faktury dla Zamawiającego  wystawione  będą  na dane: 

Nabywca 

Gmina Miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13 

78-100 Kołobrzeg 

NIP 6711698541 

Odbiorca ( płatnik, adres do korespondencji) 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Jana Pawła II w Kołobrzegu  

ul. Arciszewskiego 20 

78-100 Kołobrzeg  

3. Należność  zostanie  uregulowana  przez  Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  daty  

dostarczenia faktury.   

§ 7 

1. Strony ustalają następujące kary umowne :  

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% kwoty umownej , za  

odstąpienie  od  wykonania  przedmiotu  umowy  którejkolwiek  ze  stron,  z  przyczyn  

dotyczących Wykonawcy, 

 2)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  w  wysokości  10%  kwoty  umownej  ,  za  

odstąpienie  Wykonawcy  z  przyczyn  dotyczących  Zamawiającego od wykonania  



przedmiotu  umowy za wyjątkiem przypadku określonego w § 8, 3)  w  przypadku  niewłaściwego  

wykonania  przedmiotu  umowy  lub  braku  nadzoru pomimo  wezwania,  Wykonawca  zapłaci  

Zamawiającemu  karę  w  wysokości  10% kwoty umownej.  

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przekraczającego  

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

§ 8 

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. regulujących umowę  

o  dzieło,  może  odstąpić  od  umowy  także  w  razie  istotnej  zmiany  okoliczności  

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  trybie  i  na  zasadach  

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu  

cywilnego.   

§ 10 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  

każdej ze stron.   

                

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                       

                                   WYKONAWCA 


