U M O W A nr ……./ 2009
Zawarta w dniu ……………… w Łaziskach Górnych
pomi dzy Zakładem In ynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych 43-170 Łaziska Górne
ul. Energetyków 5, zwan dalej „Zamawiaj cym”,
reprezentowan przez :
in . ANTONI MORO - Dyrektor,

a

…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej cz ci „Wykonawc ”,
w wyniku przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz
pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Wyszy skiego 8
w Łaziskach Górnych wraz z infrastruktur towarzysz c ” a tak e uzyskaniem pozwolenia
na budow , znak sprawy: ZIM/340/4/2009, została zawarta umowa nast puj cej tre ci :
§ 1
Zamawiaj cy zleca a Wykonawcy przyjmuje do wykonania zlecenie polegaj ce na:
wykonaniu kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz
pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Wyszy skiego 8
w Łaziskach Górnych wraz z infrastruktur towarzysz c ” a tak e uzyskaniem pozwolenia
na budow . Zakres zlecenia szczegółowo okre la „Przedmiot zamówienia” stanowi cy
integraln cz
niniejszej umowy.
§2
Ustala si , e wynagrodzenie wykonawcy wynosi …………………………. zł brutto
w tym 22 % podatku VAT tj………………. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………..
Wynagrodzenie wykonawcy pokrywa wszystkie koszty zwi zane z realizacj zlecenia,
którego zakres został okre lony w „Przedmiocie zamówienia” stanowi cy integraln cz
niniejszej umowy.
§3
Termin wykonania dokumentacji: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2009 r.
§4
rodki finansowe niezb dne dla pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy zabezpiecza Zakład
In ynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych.
§5
Wykonawca o wiadcza e podwykonawcy o nazwie: …………………………… adres:
……………………………………………….. zamierza powierzy
nast puj cy zakres
zlecenia: ………………………………………………………………………………………...
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§6
1. Ostateczne rozliczenie za wykonanie dokumentacji nast pi w oparciu o rachunek
wystawiony na podstawie protokołu odbioru, płatny w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiaj cego.
2. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców,
Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do przekazywania wynagrodzenia w cz ci
nale nej podwykonawcy bezpo rednio na rachunek bankowy podwykonawcy.
Podstaw zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest: protokół odbioru o
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, kopia protokołu odbioru sporz dzonego pomi dzy
Wykonawc a podwykonawc , kopia faktury za wykonanie okre lonej cz ci
zamówienia wystawiona przez podwykonawc na rzecz Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown :
•

za odst pienie od umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialno Wykonawca w wysoko ci 10% wynagrodzenia o którym mowa w §
2 umowy,

•

za odst pienie od umowy przez Wykonawc z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialno Wykonawca w wysoko ci 10% wynagrodzenia o którym mowa w §
2 umowy
2. Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy kar umown za odst pienie od umowy przez
Wykonawc z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno Zamawiaj cy w wysoko ci
10% wynagrodzenia o którym mowa w § 2 umowy, za wyj tkiem wyst pienia sytuacji
przedstawionej w art.145 Prawo Zamówie Publicznych /Dz. U. nr 223 poz.1655 z
2007r. ze zmianami/.
3. Zamawiaj cy ma prawo dochodzi odszkodowania uzupełniaj cego na zasadach
Kodeksu
Cywilnego, je eli szkoda przewy szy wysoko kar umownych.

§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia tre ci umowy mog by dokonywane wył cznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa no ci.
§9
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaj
rozstrzygni ciu wła ciwym rzeczowo s dom powszechnym .
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umow sporz dzono w 2-ch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
ka dej ze stron.
ZAMAWIAJ CY :

WYKONAWCA :
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