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Umowa ( Wzór )

za,wartaw dniu ......,.......2017 r. w Zawięrciu pomiędzy:
Gminą Zawiercie, z siędzibą w Zawięrciu ul. Leśna 2; NIP: 6492286197,
REGON: 27625887I:
w imieniu której działa:
Dyrektor ZakładlGospodarki Mieszkaniowej w Ztwięrciu - mgr inż. Grzegorz Wyszomirski
na podstawie Pełnomocnictwa Nr .. ... udzielonego przez Prezydenta Miasta
Zawięrciazdn. . ...... r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Ilskiego
zw any m dalej Zamawiaj ącym

a

zarejestrowaną w rejestrze
rejestrowe Sądprzedsiębiorców KRS pod numerem KRS (akta

Regon: reprezentowanąprzez:

zwanymdalej Wykonawcą

Umowa została zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnta 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.) poz, 2164 z pożn. zm.) dla zamówień
nieprzekraczalących 30 000 euro.

Zamawiający zleca, a Wykonawca
serwerowni w budynku biurowym
zprzedmiarem robót."

§1

przyjmuje do realizacji
ZGM przy ul. Krzywej

§2

,,Remont pomieszczenta
3 w Za,wierciu zgodnie

Szczegółowy zakres tzeczow prac, o których mowa powyżej jest zawarty w przedmiarze
robót stanowiącym zńączniknr 1 do niniejszej umowy.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy :2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

§4

1. Zamawiający powołuje inspektoranadzoru w osobie : Pan Marcin Szczerbiński.
2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych

z jakością i ilością robót , które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy I|a budowie będzie kierownik budowy :
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§5

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§6

Organizacja placu budowy wraz z zapleczem lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wykona roboty przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p, poż.
oraz waruŃów wymaganych pIzez przepisy Prawa budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe związane z realizacją
niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest również za szkody wynikłe podczas prowadzonych
prac orazponosi koszty ich usunięcia.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajilĄące się na placu budowy w trakcie realtzacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni wykonanie robót przez placowników posiadających wymagane
kwalifikacj e i uprawnienia.
Wykonawca zapewni wykonanie prac w sposób zapevłniający bezpieczeństwo
korzystania z budynku przęzpracowników i klientów ZGM w Zawięrciu. Wszystkie prace
zakłocające funkcjonowanie Zal<ładu muszą być wykonywanę poza godzinami
urzędowania lub w dniach, w których Zal<ład nie pracuje, chyba że ze względu na
specyfikę prac nie jest to możliwe - wówczas prace o których mowa mogą odbywać się
w czasie urzędowania na zasadach uzgodnionych z osobą nadzorującą realizację umowy
z r amienia Zamawiaj ące go .

Wykonawca zapewni wykonywanie robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania
norm technicznych oraz wszystkie wymagane przęz prawo atesty i certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prowadzenia prac, usunięcia
na własny koszt wszelkich urządzeń pomocniczych zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci.

§7

Wykonawca za zgodą Zamawiającego może korzystać z energii elektrycznej oraz wody
niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia pod waruŃiem spisania dodatkowego
protokołu , w którym zostaną określone miejsce włączenia i waruŃi płatności.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawtający zapłaci kwotę w wysokości:
słownie: ...... . oraz podatek od towarów i usług VAT,

w wysokości : .... zł obliczony według obowiązujących przepisów,
tj. .........., słownie : ...... Faktura wystawiona
przęz Wykonawcę płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przęz
tutejszy Zal<ład po wcześniejszym odbiorze robót i akceptacji inspektora nadzoru
potwierdzonym stosownym protokołem. WaruŃiem zapŁaty wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy stanowić będzie przedstawienie przez niego protokołu
odbioru końcowego podpisanego przez obie strony.

2. Za roboty nie wykonane uznanę jako zbędne, choć objęte przedmiarem
robót, kosztorysem ofertowym otaz specyfikacją wykonania i odbioru robót-
wynagrodzenie nie przysługuj e.

3. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje
nIeZ Ę Zamawiającego.
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Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
i otrzymywania faktur W zakresie objętym niniejszą umową
upowaznia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.
Zapłata wynagrodzenia z tl,tułu realtzacji przedmiotu umowy nastąpi

wystawiania
Zamawtający

ze środków
objętych planem finansowym Wydziału Dziń

., Ptozdziń

§9

Wykonawca stwierdza , że przed podpisaniem umowy zapoznŃ się z warunkami
lokalizacyjnymi placu budowy uwzględniającje w złożonej ofercie,

§10

Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończęnia robót t złożenta kompletnych
dokumentów odbiorowych.

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących

tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opoźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości I%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia lub zwłoki,

b) w przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, że jakośc wykonanych prac nie
odpowiada norrnom i sztuce budowlanej, Wykonawca zostanie obciążony karą
umowną w wysokości I0% wańości robót o złej jakości z jednoczesnym
zobowiązaniem Wykonawcy do poprawienia tej części robót na jego koszt z
sankcjami jak w pkt. a),

c) za odstąpienie od umowy przęz Zamawtającego z pIzyczyry za ktore ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości l0oń v,rynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 8 ust. 1 umowy.

2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przęz
Wykonawcę z przyazyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nte leży w interesie publicznym, czego nie mozna
było przewidzięć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
może żądaćwyłącznie wynagrodzęnianależnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku powstania szkody przekaczającej wańość kary umownej Strony umowy
zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wańości powstałej
szkody.

4, Kary umowne za opóźnienie bądź zwłokę Zamawiający może potrąció z płatności
należnych Wykonawcy.

§12

Niezaleznie od ustawowej rękojmi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy , liczonego od dnia odbioru końcowego.
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§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Za:mawiającego.

§14

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w zavłartej umowie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej .

§16

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. dla Wykonawcy
a 2 egz. dlaZamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA :

Naczelni
Obsług

Marcirl Gr
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