
UMOWA nr 13/2018 

zawarta w dniu 12.03.2018r. pomiędzy GMINĄ GZY z siedzibą w: Gzy 9, 06-126 Gzy, 
powiat pułtuski, woj. mazowieckie REGON: 130378114, NIP: 568 15 45 - 506 zwaną w 

" 
treści umowy "Zamawiającym , reprezentowaną przez GMINĘ w imieniu której działają: 

1. Wójt Gminy Gzy Barbara Polańska 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Eweliny Stawińskiej 

a 

Firmą KAZ-DRÓG Kazimierz Strzyżewski ul. Widok 12 m 17,06-100 Puhusk zwaną w 
dalszej części urnowy Wykonawcą" reprezentowaną przez: 

"Kazimierza Strzyżewskiego - Właściciela 

zwanym w dalszej części urnowy "Wykonawcą" 

Strony oświadczają, że niniejsza urnowa zawarta jest na podstawie artA pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późno zm.) 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kosztorysów 
inwestorskich i przedmiarów robót utwardzenia dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach 
Łady Krajęczyno, Kozłowo, Wójty Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie , 
Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy. 

§ 2. 
Strony ustalają, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie zrealizowany w 
następującym terminie: 
1. rozpoczęcie: 12.03.2018r. 
2. zakończenie: 19.03.2018 r. 

§ 3. 

1. Wartość prac jest określona na kwotę 1000,00 zł netto plus należny podatek V AT. 23%. 
1230,00 zł łącznie z należnym podatkiem VAT ( słownie jeden tysiąc dwieście trzydzieści 
złotych). 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

§ 4. 

1. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ryczahową ceną stałą 
uwzględniającą podatek i nie ulegnie zmianie w trakcie wykonania zamówienia. 
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze protokolarnym prac 
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia 
rachunku. 

§ 5. 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 6. 
Prawa i obowiązki stron objęte niniejszą umową nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 
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§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy usta\\-')' Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlane. 

§ 8. 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 
1 dla Wykonawcy. 

Zamawiający: WykOnaWr 
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