UMOWA Nr ............... (WZÓR)
zawarta dnia .................................. p omiędzy ;
..........................................................................................
Siedziba: ..........................................................................
NIP: ........................., REGON: ....................................
rep rezentowany m przez: ..................................................
zwany m dalej Zama wiającym,
a
firmą: ...............................................................................
Siedziba: ..........................................................................
NIP: ........................., REGON: ....................................
rep rezentowaną p rzez:
..........................................................................................
zwany m dalej Wykonawcą.
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania p rzepisów ustawy z dnia 29 sty cznia 2004r. Prawo
zamówień publiczny ch (Dz. U. z 2013 r. p oz. 907, z p óźn. zm.), na p odst. art. 4 p kt. 8 cy towanej
ustawy .
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wy konawca przy jmuje do wy konania zamówienie na Remont
pomieszczeń mieszkalnych w byłym O środku Zdrowia w Kowalach Pańskich
2. Gwarancja na p rzedmiot zamówienia wy nosi 3 lata od terminu wy konania zamówienia
o który m mowa w § 3.
§3
1. Wy konawca zobowiązuje się wy konać zamówienie o który m mowa w § 2 w terminie
29.08.2014r. – 20.09.2014r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wy konie p rac remontowo - budowlany ch zgodnie z
kosztory sem.
§4
1. Cena za wy konanie zamówienia, o który m mowa w § 2 wy nosi ..................... zł netto + VAT
…….% (tj. .................. zł) czy li łącznie brutto ................ zł (słownie: ....................................... zł).
2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ry czałtową i obejmuje wy konanie całości przedmiotu
zamówienia, o który m mowa w § 2.

3. Wy nagrodzenie, o który m mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzy ko i odp owiedzialność
Wy konawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związany ch z wykonaniem
p rzedmiotu zamówienia.
§5
1. Wy nagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany p rzez Wy konawcę rachunek b ankowy ,
w ciągu 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu p rawidłowo wy stawionej faktury VAT.
2. Datą zap łaty faktury będzie data obciąŜenia konta Zamawiającego.

§6
1. Wy konawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w p rzyp adku:
- zwłoki w wy konaniu umowy w wy sokości 0,2% wy nagrodzenia brutto określonego w § 4
za kaŜdy dzień zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za
kaŜdy dzień zwłoki
- odstąp ienia od umowy p rzez Zamawiającego z przy czyn obciąŜający ch Wy konawcę w
wysokości 20 % wy nagrodzenia określon ego w § 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zap łaci na wskazany p rzez Zamawiającego
rachunek bankowy p rzelewem, w terminie 14 dni kalendarzowy ch od dnia doręczenia mu
Ŝądania Zamawiającego zap łaty takiej kary umownej.
3. Zamawiający upowaŜniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach o gólny ch, jeŜeli
p oniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§7
W sprawach nie unormowany ch umową zastosowanie mają p rzep isy Kodeksu Cy wilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą by ć dokonywane pod ry gorem niewaŜności jedynie
w formie p isemnego aneksu, z p odp isami up owaŜniony ch p rzedstawicieli obu stron.
§9
Do rozstrzygania sp orów wy nikłych na tle wy konania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sp orządzona w dwóch jednobrzmiący ch egzemplarzach p o jedny m dla kaŜdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ĄCY

WYKONAWCA

