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U M O W A   Nr BGK –

zawarta w dniu …………… r. w W chocku  pomi dzy:

Gmin  W chock maj  siedzib  ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 W chock, zwan  w dalszej
cz ci umowy Zamawiaj cym
 w imieniu którego dzia a Burmistrz Jaros aw Samela

a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Zarejestrowanym w:

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
2)Krajowym Rejestrze S dowym pod nr ...........................................................................

zwanym dalej Wykonawc

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana zamontowanej na s upie 11/3 usytuowanym
przy ul. Nadrzecznej w W chocku oprawy rt ciowej na opraw  typu LED o mocy 120 W.
Szczegó owy zakres robót okre lony zosta  w warunkach nr o/5/2013 dla budowy o wietlenia
ulicznego wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzia  Skar ysko-Kamienna oraz
zaproszeniu do sk adania ofert stanowi cymi za cznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalaj  termin realizacji zamówienia w ci gu 15 dni od daty podpisania niniejszej
umowy tj. do …………… r. w cznie

§ 3

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj  wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodne
z ofert   w wysoko ci brutto: …………. z  ( s ownie
……………………………………………………. z otych ) w tym podatek VAT
………………… z .
2.  Kwota  okre lona  w  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  zwi zane  z  realizacj  przedmiotu
umowy.
3. W przypadku urz dowej zmiany podatku VAT kwota jemu odpowiadaj ca zostanie
skorygowana.

§ 4

Materia y i urz dzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

§ 5

1. Rozliczenie robót b dzie nast powa o  w oparciu o wystawion  przez Wykonawc
faktur .
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2. Podstaw  wystawienia  faktury przez Wykonawc dzie podpisany przez Inwestora
protokó  odbioru zako czonych robót , potwierdzaj cy ich faktyczne wykonanie.

3. Nale no  za wykonane roboty p atna b dzie w formie polecenia przelewu w terminie do
14 dni licz c od dnia otrzymania faktury przez Zamawiaj cego na wskazane przez
Wykonawc  konto bankowe.

§ 6

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa
nieszcz liwych wypadków, dotycz cych pracowników i osób trzecich powsta e w zwi zku
z prowadzonymi robotami, w tym tak e ruchem pojazdów.

§ 7

Wykonawca gwarantuje, e wykonany przez niego przedmiot umowy  nie b dzie posiada
wad i usterek wynikaj cych z nieprawid owo ci wykonania i udziela min. pi cioletniej
gwarancji na opraw  lub 50000 godzin pracy, oraz pi cioletniej gwarancji na pozosta e
elementy wykorzystane do monta u.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz wady powsta e po odbiorze
w terminach wynikaj cych z przepisów kodeksu cywilnego.

§ 9

W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiaj cy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Strony ustalaj  odpowiedzialno   za  niewykonanie lub nienale yte wykonanie
zobowi za  umownych, w formie kar umownych w nast puj cych wypadkach
i wysoko ciach:
Za zw ok  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,20 % warto ci umowy za
ka dy dzie  zw oki.
Za zw ok  w usuni ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysoko ci 0,20%
warto ci umowy za ka dy dzie  zw oki , liczony od up ywu wyznaczonego terminu na
usuni cie wad.
Z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci
5% warto ci umowy.

2. Strony postanawiaj e niezale nie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 b
mog y dochodzi  odszkodowania uzupe niaj cego do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej
szkody.

3. Wykonawca wyra a zgod  na egzekucj  przez Zamawiaj cego nale no ci z tytu u kar
umownych z bie cych faktur wystawionych przez Wykonawc .
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§ 11

Wykonawca nie mo e powierzy  wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody
Zamawiaj cego wyra onej na pi mie.

§ 12

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mog  by  dokonywane wy cznie w formie
sporz dzonego na pi mie aneksu, który stanowi  b dzie integraln  cz  umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umow  spisano w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiaj cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

   ZAMAWIAJ CY                                                                     WYKONAWCA


