
Cminq Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie NIP: 639-t0-06-339
zwanego dalej,lamawiajqcym",
a

Piotrem Ziemkiewiczem Fowadzqcym dzialalnoSi gospodarczq pod nazw4: SOLIDUM Piotr
Ziemkie*icz, z sie.dzibq ul. Zeromskiego 21,47-480 Pietrowice Wielkie. NIP 639-126-96-07
zwanego dalej ..Wykonawce" o nastqpuj4cej reSci:

sl

l- Zdrflawtajicy zle.a, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwq :

,,Budowa silowni zewnqlrznej oraz placu zabaw w Pawlowie"

2. Szczeg6lowl zalres roMl okeslajq stanowi4ce intcgralDa czgsi umowy:
I ) projekt budowy silowni zewn?trznej omz placu zabaw z Paw.lowie
2)oferta wykonawcy

2. Wykonawca zobowiqzanyjest do poinformowania Zamawiajqcego o ryzyku nie dotrzymania
umownego terminu wykonania umowy w teminie do l5 wrzeinia 20'l8r-

$3

l. Za u-vkonanie przedmiotu Umow), okeslonego w S I strony ustalaj4 wynagrodzenie w
$ysokoici netlo: 65 447,1621 ( szesidziesiqt piQi tysigcy czterysta crerdziesci siedem zlotych,
szesnaScie groszy) brutto : 80 500,0121( osiemdziesi4t tysigcy piqiset zlotychjeden grosz).

2 Wynagrodzenie okeslone w pkt I obejmuje uszystkie koszty zwiqzate z realizacjq robot
objQtych dokumentacja projektow4 stanowiqc4 integmlna czQSC runowy.

3. Niedoszacowanie. pominiqcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu urnory lie moze byC

podstaw4 do z?dania zmiany wynagrodzenia oke6lonego w pkt l.

4. Zwrawiajqcy dopuszcza zaliczkowanie wynagrodzenia do wysoko5ci 50% wartoici bruno
zadania na podstawie faktury proformy uystawionej pzez Wykonawcq.

5. Wykonawca wystawi fakturg koncow4 po protok6larnym odbiorue zadania.

6. Zamawiaj4cy dokona zaplaty w)nagodzenia Wykona\f,cy w terminie do 14 dni od daty

otrzymania faktury koircowej.

Umowa IGR 2710.25.2018

zawarta w dniu l6 sierpnia 2018 r w Pietrowicach Wielkich pomiEdzy:

3. wykonawca zobowiqzuje sig do wykonania przedmiotu umow) zgodnie z zasaduni wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiqzu.jqcymi plzepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiaj4cemu w terminie w niej uzgodnionym.

A')

l. Strony ustalajq termin realizacji umowy \lraz z protokolem odbioru do dnia 30.09.2018 rok.

V
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L Za niewykonarie lub nienale4te wykonanie umowy b8d4 naliczae kary w nastQpuj4cych

przypadkach:

I ) Wykonawca placi Zamawiaj4cemu kary umowne:

a) O,l% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziei zwloki w wykonaliu' 
przedmiotu 

-umowy, 
liczonej od dnia wyznaczonego rta wykomnie robdl do dlria

faktycznego odbioru.
b) 0.17" wyiagrodzenia umownego brutto za kazdy &ieIi zwloki w usunigciu wad'' 

liczonej od dnia protok6lamego wyznaczenia terminu na ich usuniQcie

c) 25Yo wynagodzenia umownego brutto za odslqpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy

2) Zamariaj4cy placi Wykonawcy kary umowne:' a) O.lil" 
'wynagrodzenia umowrego brutto, za kazdy dzie6 z'wloki w odbiorze

przedmiotu umowy
b\ i5Y, wynagrodzenia umownego brutto za odst4pienie od umowy z ptzyczyn

zaleznych od WYkonawcY

{s

Wszelkie zmiany i

niewa2noSci.

uzupelnienia tresci umowy *rymagaj4 formy pisemnej pod rygorern

s6

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq majq zasrosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

{i7

tJmowg sporzqdzono w dwoch jednobrzmi4cych egzemplarzach, dla ka'dej zt stron jeden

egzefiplarz.
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