Projekt umowy
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: 1.2020

Umowa
na utworzenia centrum integracji społecznej

w Zachorzowie

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )
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UMOWA NR 2151. ……………. .2020
zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarna w Zachorzowie Kolonii
Zachorzów Kolonia 56a
26 – 332 Sławno
reprezentowaną przez:
mgr Rafał Stępień - Prezes
Paweł Cieślikiewicz - Skarbnik
– zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
NIP: 768-17-35-627; REGON 590648178
a
……………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………….
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą” następującej treści:
Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ).
§2
1. Przedmiotem umowy zostanie uzupełniony po wyborze oferty.

3. Szczegółowy opis stanowi:
a) dokumentacja techniczna oraz pomocnicza- przedmiar robót.
4.

Zamawiający wymaga by wszystkie urządzenia montowane były poprzez fundament
60 x 60 x 100 cm z którego będą wystawały mocowania - kotwy stalowe – cynkowane
ogniowo.

5. Elementy wykonane z drewna należy zakonserwować poprzez impregnacje
( kolor w uzgodnieniu z Inwestorem ).

i malowanie
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§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają na:
cena netto: ………………… zł (słownie: …………………. )
VAT ………. % tj. ………………….. zł (słownie: ……………………………………… )
cena brutto: …………………………. zł (słownie: …………………………………… )
2. Należność za przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w ciągu ………………. dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do dnia 29.05.2020r.
§5
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela ……………. miesiące gwarancji.
2.Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę pisemnie o wadzie przedmiotu umowy
bezzwłocznie po jej stwierdzeniu, a Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości.
§6
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają form pisemnych aneksów do umowy pod rygorem
nieważności.
§7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowość realizacji przedmiotu umowy 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień opóźnienia
b) za zwłokę w usunięciu wad jakościowych w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,
c) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca ponosi

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej
szkody oraz utraconych korzyści.
4. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony
opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§9
Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA :

_______________________

ZAMAWIAJĄCY:

________________________

______________________
Kontrasygnata Skarbnika
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