
Umowa Nr …./IN/2019-…. 

 

zawarta w dniu …………….  z Miastem Konin Plac Wolności 1 , NIP: 665-28-99-834, REGON: 
311019036, reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, z 
upoważnienia którego działa:  
 
  Marek Zawidzki - Sekretarz Miasta Konina 

 
zwanym dalej  „Zamawiającym”,  
 
a …………………………………………………………………………………….., 
reprezentowanym  przez : 
 
………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
Zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

 

1. „Zamawiający”  zleca,  a  „Wykonawca” zobowiązuje się do budowy przyłączy 
światłowodowych w ramach „Rozbudowy miejskiej sieci szerokopasmowej  KoMAN” w 
Koninie, zgodnie „Formularzem cenowym” stanowiącym załącznik do umowy. 
 

2. Zakres robót  obejmuje:  
 

2.1. Wykonanie przyłącza światłowodowego w Koninie łączącego węzeł Wielkopolskiej Sieci 
Szerokopasmowej przy ul. Zakładowej 11 z serwerownią ZDM przy ul. Zakładowej 4. 

2.2. Wykonanie przyłącza światłowodowego w Koninie łączącego Szkołę Podstawową nr 8 
przy ul. Wyszyńskiego 24 z istniejącym światłowodem w istniejącej studni 
telekomunikacyjnej  UM ST40 przy ul. Przyjaźni. 

2.3. Wykonanie przyłącza światłowodowego w Koninie łączącego Szkołę Podstawową nr 15 
przy ul. Turkusowej 1 z istniejącym światłowodem w projektowanej studni  
telekomunikacyjnej  UM ST88 przy ul. Szpitalnej. 

2.4. Wypełnienie światłowodem wybudowanych przyłączy zgodnie z projektami i wykonanie 
spawów po obu ich stronach. 

 
3.  Dodatkowo „Wykonawca” sporządzi dokumentację powykonawczą (1 egz.), oraz przekaże 

„Zamawiającemu” w dniu odbioru końcowego robót, wymagane przepisami protokóły badań, 
sprawdzeń a także certyfikaty i deklaracje na materiały. 

 
§ 2 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:   ………………. . 
 

 

§ 3 

 
Wynagrodzenie za roboty objęte umową wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego i obsługi 
geodezyjnej wynosi ……………. zł (brutto) /słownie: …………………./ wraz z podatkiem od 
towarów i usług (VAT)  
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§ 4 

  

1. Faktura VAT wystawiona będzie po podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru robót.  
2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  „Wykonawcę.” 
3. „Zamawiający” zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia w terminie do 30 dni  

od  dnia  złożenia faktury . 
 

§ 5 

 
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia dokonania 
bezusterkowego odbioru  końcowego. 

§ 6 

 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie: 
a/. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego /brutto/, 
b/. opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego /brutto/ za 
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % tegoż wynagrodzenia, 
c/. opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
/brutto/ za każdy dzień opóźnienia po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad, nie więcej 
jednak niż 10 % wartości wadliwie wykonanych prac. 
2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego /brutto/.  
3. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość 
zastrzeżonej kary, a zastrzeżone kary umowne należne będą Zamawiającemu bez względu na 
wysokość poniesionej szkody. 
4. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  
 
 

§ 7 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Miasto 
Konin może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu zrealizowanej części umowy. 

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w 
przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych nie pozwalających 
na realizację zamówienia. 

 

§ 8 

 
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy własnych  

pracowników. 
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w czasie 
prowadzenia robót.  

3)  Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe 
w trakcie wykonywania robót. 

4)  Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i mienia znajdującego się na budowie. 
 

§ 9 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
a ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający. 
 
 
 „Zamawiający”                                           „Wykonawca” 

 

 

 


