PROJEKT

Umowa 272……………..
zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541
Pacyna, NIP 971-066-41-97,
reprezentowaną przez Wójta Pana Krzysztofa Woźniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panią Elżbieta Szymańską- zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: „„Wymiana instalacji
elektrycznej i odgromowej w budynku strażnicy OSP Janówek”
2. Szczegółowy zakres obejmuje :
Wymian instalacji elektrycznej:
- gniazda prądowe, oświetlenie wewnątrz i zewnątrz,
- przeniesienie licznika na zewnątrz,
- montaż instalacji odgromowej,.
- montaż bezpieczników (rozdzielnia główna )
§2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty z materiałów zakupionych przez siebie.
§3
1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór końcowy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, Zamawiający wyznacza termin odbioru nie
później niż 2 dni od otrzymania tej informacji .
3. Za datę odbioru uznaje się datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego. Ujawnienie wad przy
odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 10 września 2020 r.
§3
1.Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto –
……………………………………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………)
podatek VAT – …………………………………………………………………………………..
(słownie: ………………………………………………………………………………………
brutto – ………………………………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, który przed jej złożeniem dokonał wizji
lokalnej, a w ofercie uwzględnił wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na koszty realizacji zamówienia.
3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura wystawiona po uprzednim bezusterkowym
odbiorze robót końcowych.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto bankowe Wykonawcy ………………………… na
podstawie poprawnie wystawionego rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania.

§ 4.
1. W ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego
usunięcia wad w terminie 14 dni od ich zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wykonawca wskazuje adres elektroniczny, gdzie Zamawiający przekazuje zgłoszenie dotyczące ujawnionych
przez niego wad w przedmiocie umowy.
§ 5.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w sytuacji, gdy:
- Wykonawca mimo zawarcia umowy nie przystąpi do wykonywania prac przez okres 7 dni (Zmawiający
może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności) lub
-Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, Wykonawca,
b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1za każdy dzień opóźnienia w
realizacji zamówienia.
c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad po upływie terminu z § 4 ust. 1.
§ 6.
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, Zamawiający może odstąpić od
umowy
w
terminie
miesiąca
od
powzięcia
wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu
wykonania części umowy.
4. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7.
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 8.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 10.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.
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