ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR
U M O W A WI/……./ 16
zawarta w dniu ……………………. w Łaziskach Górnych, pomiędzy Gminą Łaziska Górne 43-170 Łaziska Górne,
Pl. Ratuszowy 1, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
mgr inż. Aleksander Wyra
- Burmistrza Miasta Łaziska Górne
a
........................ z siedzibą w ....................................... ul. ............................................................... zwanym w treści
umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działają:
1.
............................................................................................................................
2.
............................................................................................................................
§ 1
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr rp/…./…./….ogłoszonego dnia ..................(numer ogłoszenia
BZP: ........) Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza
kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Łaziskach Górnych przy ul. Wyrskiej 4”
1.
Dostawę i montaż należy wykonać zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, nie może
przekroczyć kwoty brutto: ..................................................................................................................................)
w tym podatek VAT tj. .............................................. (słownie: ..........................................................................)
Cena określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie.

1.
2.

§3
Termin rozpoczęcia dostawy i montażu wyposażenia Strony ustalają na dzień ……………
Zakończenie robót ustala się na dzień ………………

1.
2.

§4
Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt, w którym nastąpi dostawa i montaż przedmiotowego wyposażenia w
dniu 16.08.2016r.
1.
2.

§5
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prowadzony montaż oraz dbać o stan techniczny obiektu przez
cały czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt z chwilą przejęcia obiektu.

§6
Nadzór nad zadaniem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Pani Lidia
Jasińska – Główny Specjalista ds. Planowania Przestrzennego
§7
Rozliczenie za wykonany zakres umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru
końcowego, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
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1.
2.
3.

1.




2.

§8
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią
wskazaną przez Zamawiającego.
Wykonawca
- wraz z dostarczonym
wyposażeniem kuchni i zaplecza kuchennego, przedłoży
Zamawiającemu instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa użytkowania
oraz korzystania wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Wykonawca udziela ……. lat gwarancji na wykonane roboty montażowe i dostarczone wyposażenie.
§ 9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego
za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
miejscowo sądowi rejonowemu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 13
Integralną część umowy stanowią załączniki nr:
1. przedmiot zamówienia,
2. oferta wykonawcy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :
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