Wzór umowy

Nr

UMOWA

.2012r. w Piotrkowie Trybunalskimpomiędzy:Miastem Piotrków
zawartawdniu
Trybunalski zlsw Piotrkowie Tryb. Pasaz Karola Rudowskiego 10, reprezentowanymprzez:
Zwanym da|ej,,Zamawiającym',z jednej strony, a:
zwanym dalej ,,Wykonawc{' z drugiel strony.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę następującej
tręści:

s1

I.Zamawiający z|ecaa Wykonawcaprzyjmujedo realizacji I etapurenowacji schodówpomnika
poświęconego
,,Rozstrzelanymprzezhttlerowców w tych lasach |939-1945,',który znajdujesię
przy uL Wolborskiej w Piotrkowie Tryb. /w lesie/.
2. Remontobejmujeschody frontoweww. pomnika.
Na zakresprac składająsię:
- obłozeniejasnym granitem/ o grubościf cml schodów frontowych, w miaręmozliwości
jednolitymi ęlementamil bez zbędnychłączeńl,
- zamontowaniepłytgranitowychna górnej powierzchnipodestuo szerokościok. 15 cm
remontowanychschodów,
i długości
- spojeniewszystkich elementówfugami,odpornymi na szkodliwę działanteczynników
atmosferycznych,
- umieszczęnieu podstawy schodów 3-4 cm warstwy tłuczniaw odpowiednim kolorzę.

$2
i dysponujestosowną
l. WykonawcaoświadcZa,ieposiadaodpowiedniąwiedzę,doświadczenie
przedmiotu
umowy.
baządo wykonania
2. Wykonawca zobowiązujesię zrea|izowaÓprzedmiotumowy najpóżniejdo dnia 30.07.20If r ,
$3
l. Wykonawcazobowiązujesię do wykonanianiniejszegozamówieniaz materiałówwłasnychi na
własnykoszt, bez usterek'z zastosowaniemsurowców wysokiej jakości,odpowiednich
do stosowanianazewnątrzotazjak najbardziejodpornychna szkodliwe działanięczynników
atmosferycznych.
f .Matertały'o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadaówymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotui stosowaniaw kamieniarstwiei budownictwię.
umowy zostaniezrea|izowanyzzachowaniemnalezytej
3. Wykonawca oświadcza,iŻprzedmiot
i zgodnie z obowiązl4ącymiprzepisamii normami.
staranności
4.Do wykonania prac wynikających z niniejszej umowy Wykonawcazapewnisptzęt oraz
narzędziawe własnymzakresie.
za prawidłowąorganizację robótw czasię
5. Wykonawca ponosi całkowitąodpowiedzialność
ich wykonywania i za szkody spowodowane swoim działaniemlub zaniechaniemna zasadach
ogólnych.
6. Wykonawc a zobowtęany j est do nalezytego zabezpieczęniaterenu prowadzonych usług
i wykonania dokumentacji fotografi cznej ilu strującejwykonanie zadanta.
7.W przypadkustwierdzęniawadw wykonanymprzedmiocieumowy Wykonawcazobowtęuje się
do ich nieodptatnejwymiany lub usunięcia niezwłocznieod daty zgłoszenia,nie późniejnii
w terminie6 dni.

t
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wynagrodzeniaprzysługującegoWykonawcy za wykonanieprzedmiotuumowy
l. Wysokość
ustalonazostałana podstawieoferty Wykonawcy obejmującejrobociznęi koszt materiałów.
zł awtaz
wynagrodzęniazaprzedmiotumowy ustalasię na kwotęnetto....'...'....',,
2. Wartość
............''....,....zł
''.....',oń,
na kwotębrutto.'......
zna|einympodatkiemVAT w wysokości.
. )
(słownie złotych:
..
3. Ptatnikiem fakturybędzie Miasto Piotrków Trybunalski,PasazKarola Rudowskiego l0,
97 -300Piotrków TrybunalskiNIP 771-27-98-771
4. Wykonawcanie/jestptatnikiemVAT i posiadaNIP ...........

$5

w $ 4 ust.2 wynagrodzeniepo faktyczniewykonanym
1. Wykonawca otrzyma określone
zamówieniu, potwierdzonym protokołemodbioru i po złozeniuprawidłowowystawionej faktury.
prawidłowej
faktury ustalasię do 2I dni od daty dostarczeniaZamawiającemu
2' Termin zapł'aty
faktury wraz z podpisanym przez stronYprotokołemodbioru.
3. WynagrodzenięprzysługująceWykonawcy jest płatneprzelewem z rachunku Zamawtijącego,
na kontoWykonawcyw ...........
jest Bank Zamawtającego.
4' Miejscem ptatności
$6
1. Wykonawcaudzię|a36 miesięcznejgwarancji,liczonej od daty odbioru catościzamówienia.
2. W ramachuprawnienzĘtułu gwarancjiWykonawcazobowiązujesię do usunięciawad
powstałychw okresie gwarancji,w terminiewskazanymprzez Zamawiającego.
$7
l " Strony zastrzegająsobieprawo do dochodzeniakar umownych za niezgodne z ntniejsząumową
lub nienależytewykonaniezobowiązańz umowy wynikających.
dla wszystkich spraw,które mogą wyniknąó zrea|izacji tej umowy będzie
2. Sądemwłaściwym
Tryb.
Piotrkowie
sądw
$8
1. Wykonawca zapłaciZama-wiającemukarę umowną w przypadku:
a) odstąpieniaod umowy wskutek okolicznościod Zamavtiającegonieza|eŻnych,
cif\ oń wartościzamówienia bruttookreŚlonegow s 4 ust. 2 umowy'
w wysokoś
częściw wysokości5Yo
b) zwłokiw wykonaniu przedmiotuumowy, atakzejej określonej
wartościzamówienia bruttozakaŻdy dzien zwłoki,
c) zwtoki w usunięciuwad przedmiotuumowy w wysokości50ńwartościzamówienia brutto
zakaŻdydzień zwłokt,|iczącod następnegodnia po upływieterminu określonego
przez Zamawiającegona usunięciewad.
f . Zamawiający zastrzegasobie możliwośćodmówieniazapłaty za niewykonaniebądż'niena|ezyte
wykonanie usługioraz z|eceniena koszt Wykonawcy na|ezytegowykonan|a praa innemu
podmiotowi.

$e

Wykonawca oświadcza,Że poV'rywa wszelkię szkody i stratyw matęriałachspowodowaneprzez
niego przy wypełnianiu swoich zobowtązań umownych, wyrządzonę w trakcie wykonywania
robót lub w wyniku niewłaściwegowykonania obowiązków wynikających z umowy.
$10
natychmiastowymi bez odszkodowania,o ile
w
trybie
umowę
Zamawiający,moierozwiązaÓ
Wykonawcanie będzie przestrzegatwarunków niniejszejumowy.
$11
1.W sprawachnieuregulowanychniniejsząumowąmajązastosowanieprzepisyKodeksu cywilnego.

2.Wszęlkie zmiany lub uzupełnienianiniejszejumowy mogąnasĘliÓ zazgodą Stronw formię
pisemnegoaneksupod rygoremniewazności.
$12
Wykonawca zobowtryanyjest do zachowaniaw tajemnicy wszystkich informacji doĘczących
Zamawiającego'o których dowiedziałsięw trakcie rea|izacjininiejszejumowy,jak również
działalności
do pozostawieniaw stanięnienaruszon;tnwszelkich materiałów,z którymi zracjiwykonywania umowy
mógł się zetknąÓ
$ 13
Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemp|arzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a trzeci Wykonawca.

Zamawiający

Wykona:wca:

Mieiscowość

j:.::il:",T:l";:i'J
ill#,"Ju"J
01"..
*.u,
,,.,.
Zaproszenie do sWadania ofert ze strony Zamawiającegozostato zaaprobowane

dnia 30 h,uietnia2012 r. przez

S.PEKTO R

............1t-,
(pieczęći podpis osoby Występujacejw tym postępowaniu
W i m i e n i uZ a m a w i a j a c e g o )

FORMULARZ
OFERTY
w postępowaniuo wartościzamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
narea|izację I ETAPU renowacji schodów pomnika poświęconego,,Rozstrzelanymprzez
się przy ul. Wolborskiej w PiotrkowieTryb.
hitlerowców w 1939-1945,,,znajdującego
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:

REGON:
Numer rachunku bankowego:
przedmiotu zamówrcnta..
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy zarea|tzacjęcałości
przedmiotuzamówieniaZa cenęnetto:
a) oferujemy wykonanie całości
..,..'Zł.,awraz z naleŻnympodatkiemVAT w wysokości
zł (słownie
Za cęnębrutto:
....'.....%
.. . ...)
złotych:
b) oferujemy cenęjednostkowąprzedmiotuzamówienia ( stawka miesięczna) za
zł'.,awraz z na|einym podatkiem VAT
cenę netto:
zł. (słownie
w wysokości --..o/o Za cenębrutto:
c)oferujemyterminrea|izacjizamówienia:zgodniezumową@

@

)

3. oświadczam,iŻ zapoznaŁemsię z opisem przedmiotuzamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich ŻadnychzastrzeŻen'
oferty są:
4' Zał'ącznlkamido niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralnączęść,
a) podpisany wzór umowy'
b)
c)
d)

(pieczęći podpis osoby uprawnionej do
składaniaoświadczeńwo1i w imieniu Wykonawcy)

