
UMOWA NR GO.1.3111.1.27.2016
 

zawarta w dniu 11.07.2016 r. w Poznaniu pomiędzy:
Miastem Poznań 
Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji
Samorządowym Zakładem  Budżetowym
ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, 
reprezentowanymi przez:
 - Zbigniewa Madońskiego - Dyrektora

przy kontrasygnacie:

- Anny Samelak – Z-cy Dyrektora ds. Finansowych

zwanymi dalej „Zamawiającym
a 
zwanym dalej  „Wykonawcą”

§ 1

1.  Wykonawca przyjmuje  do  realizacji  wykonanie…………………………...  zgodnie  z
załączoną ofertą.

2.Kosztorys ofertowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
ludzi i mienia i przestrzegać przepisy BHP,zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

     § 2

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy za  zrealizowanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  w

wysokości: ……….. zł netto plus VAT w wysokości ……….. zł, co stanowi razem kwotę

……. zł brutto (słownie: …………….. złotych).

§ 3

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy  będzie  prawidłowo  wystawiona  przez  Wykonawcę  faktura  VAT  wraz  z

bezusterkowym  protokółem  odbioru  ,dokumentem  gwarancyjnym  i  dokumentacją

powykonawczą.

2.W  przypadku  wykonywania  robót  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  przez

podwykonawcę/ów,z  którymi  Wykonawca  podpisał  umowę,na  zawarcie  której

Zamawiający wyraził zgodę,zgodnie z postanowieniami art.647 K.c. konieczne jest złozenie

wraz  z  fakturą  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  pisemnych  oświadczeń

podwykonawcy/ów  potwierdzających  uregulowanie  przez  Wykonawcę  wszelkich



zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tgytułu wykonanych przez nich

robót,dostaw lub usług.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem z rachunku

Zamawiającego na  rachunek  Wykonawcy  w  terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  od

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi w

ust. 1.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT , nr NIP 209-00-01-440.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT , nr NIP …………………..

6.  Koordynatorem  prac  stanowiących  przedmiot  umowy  i  osobą   upoważnioną  do

podpisania  protokołu  odbioru  ,  o  którym mowa w ust.1  ze  strony  Zamawiającego jest

………….  natomiast ze strony Wykonawcy jest ……………………………………….

§ 4

Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego  wykonania umowy przez  Wykonawcę

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę  w pełnej

wysokości

§ 5

1.  Odbiór  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  w  ciągu  7  dni  od  dnia  zgłoszenia

Zamawiającemu przez Wykonawcę o jego zakończeniu.

2. Odbiór nastąpi na podstawie protokółu odbioru spisanego w obecności przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia:

 10.12..2016 r.

2.   Wykonawca może  wystąpić  o  zmianę  terminu  określonego  w  ust.  1  tylko  w

następujących przypadkach:

a) wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej,

b) innych leżących po stronie Zamawiającego.

3. W każdym z przypadków,  Wykonawca  ma obowiązek w terminie 2 dni od powstania

przyczyny zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu terminu końcowego.

4.  Każdorazowa zmiana  terminów,  następuje  w formie aneksu do umowy,  podpisanego

przez strony.

5. Zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 pkt 2, następuje



tylko  i  wyłącznie  o okres  uwzględniający  faktyczną  niemożność wykonania  przedmiotu

umowy oraz likwidacji skutków działania siły wyższej.

§ 7

1.Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu umowy udziela Zamawiającemu na

wykonany  przedmiot  umowy  24-miesięcznej  gwarancji  Wykonawcy,  liczonej  od  daty

podpisania protokółu odbioru końcowego.

2.Dokument Gwarancyjny stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 8

 Każdorazowo w przypadku opóźnienia w wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy

określonego  w  § 1,  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę  w  wysokości  0,2  %

wynagrodzenia brutto określonego w § 2  ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu danego zakresu  przedmiotu umowy określonego

w  § 1, trwającego powyżej 10 dni  Zamawiający może od umowy odstąpić zachowując

prawo do kar umownych.

3.  Wykonawca  zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej za odstąpienie od umowy

przez  Zamawiającego wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada Wykonawca w

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

4.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  zapłacenia  kar  umownych  w  wysokości  2%

wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  2  ust.  1  umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia  w

usunięciu  wad  w  przedmiocie  umowy,  licząc  od  wyznaczonego  przez  Zamawiającego

terminu usunięcia wad.

5.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej za odstąpienie od umowy

przez  Wykonawcę wskutek  okoliczności  ,  zaistniałych  z  winy  Zamawiającego  w

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

6. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego

wysokość kar umownych. 

§ 9

W sprawach nie  uregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 10

 Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11



Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla
Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

                    ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA


