Załączniki nr 2

UMOWA nr...........................
(wzór)

zawarta w dniu......................r. w............................, pomiędzy:
1. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice
NIP 681-3-53-451,zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Małgorzata Anita Werner - Dyrektor,
Małgorzata Kabaja - Gł. Księgowa,
oraz
2............................................….............................................................
z siedzibą w ......................... …............................................................
przy ul...................................…..............................................................,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…...........................................................................................................
o następującej treści:
§1

Zgodnie ze zapytaniem ofertowo-cenowym Zamawiającego z dnia 2.03.2017 r. Wykonawca
zobowiązuje się do
DOSTAWY I MONTAŻU 2 LAMP UV W ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
w Myślenickim Ośrodku Kultury i sportu przy ul. Ogrodowej 19- Kryta Pływalnia MOKiS
§2
Określone w § 1 umowy prace zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie od 01.05.2017 r. do
15.07.2017 r.
§3
Zgodnie z właściwymi warunkami technicznymi Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace
wynikające z zakresu niniejszej umowy.
§4

Z odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru. Protokół zostanie podpisany przez
przedstawicieli obu stron.
§5
Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody.
§6
Zamawiający zapewni ochronę budynku po zakończeniu każdego dnia pracy przez pracowników
Wykonawcy. W trakcie robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§7
1.Wykonawca jest zobowiązany do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami i normami
technicznymi w terminie,
b) utrzymywania w budynku w czasie prac czystości i porządku,
c) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
d) spełnienia wymagań ochrony środowiska,
e) usunięcia z budynku wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu
prac,
f) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji
oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§8
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na
podbaseniu- w miejscu montażu lamp- zgodnie z właściwymi przepisami BHP.
§9
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowane prace. Gwarancja obejmuje
wszystkie wady fizyczne w całości jak i poszczególnych elementów, z wyłączeniem promienników.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania przez strony
protokołu końcowego, przy czym w odniesieniu do materiałów użytych do wykonania obowiązuje
okres gwarancji producenta.
Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od
zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni.
Gwarancja na promiennik pro-rata, tzn. jeśli promiennik ulegnie przedwczesnemu zużyciu : do
5000 h bezpłatna wymiana, powyżej 5000h odsprzedaje się nowy promiennik za kwotę
pomniejszoną procentowo o ilość godzin niewypracowanych przez poprzedni promiennik.

§10
Nadzór nad pracami z strony Zamawiającego pełnić będzie: Kierownik- Dominika Cuprjan.
Ze strony Wykonawcy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie prac jest: kierownik robót.
Wskazani przedstawiciele stron upoważnieni są do podpisania protokołu odbioru.
§ 11
1. Wykonawca zgłasza gotowość odbioru końcowego wykonanych robót.
2. Zamawiający w terminie siedmiu dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
przystani do odbioru.
3. Kierownik robót zobowiązany jest do okazywania ww. dokumentów Zamawiającemu oraz do
udostępniania ich kopii.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone według następujących zasad:
1. W terminie 21 dni od zakończenia niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę
wynagrodzenia zgodnie z ofertą z zapytania ofertowo-cenowego, po wystawieniu przez
Wykonawcę faktury z załączonym protokołem odbioru przedmiotu prac.
§13
Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada numer NIP 681-13-53451
§14
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne, które będą
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nienależytego lub nieterminowego zakończenia prac określonych w niniejszej
umowie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości odsetek ustawowych
liczonych od kwoty.................za każdy dzień
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usunięcia wad,
c) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 5 dni w wysokości
0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

e) za odstąpienie od umowy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego.
§16
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§17
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§18
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W
przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia
będzie sąd siedziby Zamawiającego.
§19
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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