Załącznik nr 2

UMOWA Nr …......../2016 (projekt)
zawarta w dniu …................ 2016 roku w Domaniewicach pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury przy ul. Głównej 3,
nr NIP 834-17 -19 – 185 nr Regon 001301502
reprezentowanym przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach Edytę
Baleję, zwaną dalej Zamawiającym,
a …........................................................................................................................ prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą jw. zwanym dalej Wykonawcą zawarto umowę treści
następującej:
§1
Do niniejszej umowy ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.2164 z późniejszymi zmianami).
§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wymienione w § 2 .
2. Niezbędne do wykonania robót materiały, posiadające stosowne atesty, zostaną zakupione i
dostarczone przez Wykonawcę oraz objęte gwarancją.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji pracy przez
zachowanie porządku i dyscypliny pracy.
3.Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować teren wykonywanych prac objętych zakresem przedmiotu umowy .
§5
1. Wykonawca wykona prace określone w § 2 niniejszej umowy w terminie do dnia

15 września 2016 roku.
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z
tytułu wadliwego prowadzenia prac będących przedmiotem umowy.
§6
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy
wynagrodzenie ryczałtowe brutto …………………
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją robót.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Płatność za wykonane roboty nastąpi po protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń prac
objętych niniejszą umową w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
6. Należność płatna będzie przelewem na wskazane w niej konto bankowe stosownie do
zapisu w fakturze.
§7
Wykonawca ma obowiązek usuwania usterek w okresie gwarancji po pisemnym zgłoszeniu
przez Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia netto, określonego w § 6 ust. 1.
2. Za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6
ust. 1, za każdy dzień zwłoki. (termin zakończenia robót określono w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy).
3.Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§9
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu

umowy.
2. Okres gwarancji na usługę wynosi 36 miesięcy i 24 miesięcy na materiały licząc od dnia
odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
w terminie 5 dni licząc od daty pisemnego (listem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. Wszelkie spory jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd miejscowo właściwy dla Zleceniobiorcy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy,
a dwa egz. dla Zamawiającego.
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