
UMOWA 
                                                  
zawarta  w dniu ………………….  w ……………………  pomiędzy:
Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu przy 
Al. Bursztynowej 28
reprezentowanym przez Henryk Gmyrek, Szymon Jędrzejowski
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………. 
Wykonawcą"

                                                                              § 1
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  rekonstrukcję zniszczonych 
elementów  młyna  drewnianego  położonego  w  Niechorzu  przy  ul.  Klifowej  na  działce 
nr  911/29  oraz  odtworzenie  elementów  młyna  nieistniejących.  Szczegółowy  zakres 
rekonstrukcji i odtworzenia młyna obejmuje  : 

- ściany zewnętrzne (  deska o grubości 28mm, deskowanie w pionie na zakładkę,  deski 
gzymsowe – przyozdobienie końcówek desek zgodnie z inwentaryzacją ) ,

- ściany  wewnętrzne

- pokrycie dachu głównego oraz daszków mniejszych gontem drewnianym tzw. klepkowym 
(dworskim , szkudłowym ) z   modrzewia , trzywarstwowy ,

 -stropy

- podłogi (na pióro –wpust o grubości 35mm) , klatki schodowe wewnętrzne i zewnętrzne

- wykonanie i montaż brakującej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opaskami ozdobnymi

- wykonanie instalacji elektrycznej –oświetlenie i gniazda

- montaż elementów wyposażenia młyna w szczególności koła palecznego

- naprawa wyposażenia młyna poprzez sztukowanie ,flekowanie  i  odtwarzanie

- uruchomienie żarna za pomocą silnika elektrycznego

- możliwość przestawiania wiatraka względem kierunku wiatru

- budowa śmigła napędowego wiatraka

2. Rekonstrukcja elementów młyna i odtworzenie nieistniejących elementów nastąpi  zgodnie 
z inwentaryzacją architektoniczno-rozbiórkową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

Nowym fragmentom drewna będzie nadany charakter licujący z tkanką historyczną poprzez 
fakturę, kolor i kształt. Impregnacja drewna nastąpi za pomocą środków, które nie tworzą 
powłoki lakierniczej .

2. Wykonawca  oświadcza  iż  w  dniu   zawarcia  niniejszej  umowy   jest  w  posiadaniu 
inwentaryzacji  architektoniczno -  rozbiórkowej,  która  po  wykonaniu  przedmiotu umowy 
zostanie zwrócona Zamawiającemu.                  



 § 2
 
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: …………
zł brutto (słownie:  ………………………….. złotych brutto)

2. Wynagrodzenie  za wykonanie  przedmiotu umowy płatne  będzie  gotówką  w terminie  14  dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli obu 
stron i niezawierającym uwag protokołem odbioru  przedmiotu umowy.

3. Pokwitowaniem przez Wykonawcę  odbioru gotówki w kwocie określonej w ust. 1 będzie podpis 
Wykonawcy na druku  „KW” lub przelewem na rachunek.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy,  o którym mowa w  § 1 w okresie 
od  dnia ………………….  a zakończyć do dnia 31 maja 2018r. 

                                                                           
                                                                              § 4

Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę zakończenia wszystkich prac objętych umową.

 § 5

1.  W  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 
umowy za każdy dzień opóźnienia.
2.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłacenia  kary  umownej  za  odstąpienie  od  umowy  przez 
Zamawiającego wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada Wykonawca, w  wysokości  0,5  % 
wynagrodzenia brutto określonego w  § 2  ust. 1 umowy.
3.  Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
określonego w § 2  ust.  1 za każdy dzień  opóźnienia w usunięciu wad w przedmiocie umowy, 
licząc od ustalonego przez strony terminu do usunięcia wad.
4 Zamawiający zobowiązuje  się  do zapłacenia  kary umownej  za odstąpienie  od umowy przez 
Wykonawcę wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada Zamawiający, w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
5.Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych. 
                                                                                                                       
                                                                              § 6

1 Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesięcy. 
2 Data  podpisania  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest  datą 

rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji.
3 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia, przystąpić do nieodpłatnego usunięcia wad powstałych lub ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji.

4 W przypadku opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych wad  lub nienależytego 
ich  usunięcia  z  tytułu  rękojmi  lub  gwarancji  Zamawiający,  po  pisemnym  wezwaniu 
i wyznaczeniu  dodatkowego  terminu  do  ich  usunięcia,  ma  prawo  do  przeprowadzenia  prac 



polegających na usunięciu ujawnionych wad  przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

    § 7

Wykonawca,  poza  odpowiedzialnością  określoną  w  innych  zapisach  niniejszej  Umowy,  ponosi 
względem Zamawiającego odpowiedzialność  za ewentualną  szkodę  wynikłą  z niewykonania lub 
nienależytego  wykonania  postanowień  Umowy,  a  tym  samym  odpowiada  za  szkodę  wynikłą 
z braku zachowania przez siebie należytej staranności.      
                               
                                                                        § 8

     Koordynatorem  prac  stanowiących  przedmiot  umowy  i  osobą  upoważnioną  do  podpisania 
protokołu  ze  strony  Zamawiającego Szymon  Jędrzejowski  natomiast  ze  strony  Wykonawcy: 
Michał Witczak.

                         
                                             § 9
 
Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
                                                                   
                                                                           § 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                     
                            § 11

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

    § 12
 

Umowę  sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla  Zamawiającego i  1 dla 
Wykonawcy.
 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr 1 : Harmonogram prac
Załącznik nr 2 : Harmonogram płatności


