Załącznik nr 4 Projekt umowy

UMOWA Nr /2019

zawarta w dniu
pomiędzy:

w Tomaszowie Maz.

I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego
z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Prez. I. Mościckiego 22/24
reprezentowanym przez dyrektora Ewę Męcinę i główną księgową Annę Borkowską
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowią przypisy Kodeksu Cywilnego w związku
z postępowaniem prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29.01.2004 r.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Remontu sali nr 18 w I
Liceum Ogólnokształcącym
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
xxxxxxx,xx zł netto, podatek VAT 23 % cena brutto xxxxxx,xx zł
Słownie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx złotych 00/100
§3
1.Termin realizacji zamówienia – 31.12.2019 r.
§4
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie płatne przelewem w ciągu 21 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego odbioru
robót.
2. Faktura winna być wystawiona na:
NADYWCA: Powiat Tomaszowski ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-23-21-115
ODBIORCA: I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz. ul. Prez. I. Mościckiego 22/24
3. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę pieniężną w wys.20 % ceny
umownej (cena brutto) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę pieniężną w wys. 20 % ceny umownej
( cena brutto ) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki
w oddaniu robót objętych umową lub dostarczeniu przedmiotów umowy w wysokości 0,2 % ceny
umownej (brutto)
4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % ceny umownej (brutto) za
każdy dzień zwłoki w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z § 6 ust. 1 umowy

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych
§6
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni licząc od daty przekazania
powiadomienia przez Zamawiającego
§7
1. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej.
§9
1. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej i
podpisanej przez obie strony umowy
§ 11
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również, za własne działanie i zaniechanie
§ 12
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Strony mogą zwrócić się do Sądu
właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych zapisami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

