
UMOWA NR  …../20

zawarta w Tychach, w dniu ……………... 2020r., pomiędzy:
Gminą Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450,
reprezentowana przez ………………….. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy – …………………., zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………….,  ul.  ……………………...  ………………..,  NIP:
………………….., zwaną/ym dalej Wykonawcą.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.
1.  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji,  a  Zamawiający  zleca  zaprojektowanie  oraz  wykonanie
rozbudowy sieci  strukturalnej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tychach,  zgodnie  z
Ogłoszeniem  o  zamówieniu  z  dnia  ……………………. znak:  ……………….. oraz  zgodnie  z
ofertą Wykonawcy z dnia ………………...r. (wraz z załącznikami).
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zaprojektowania i wykonania rozbudowy instalacji w pomieszczeniach przy ul. Budowlanych 59
(pokoje: 12 (2), 13 (1), 14 (1), 15 (2), 18 (2), 19 (2)),
b) zaprojektowania i wykonania połączeń pomiędzy pomieszczeniami przy ul. Budowlanych 59
(pok. 104 i 135),
c) zaprojektowania i wykonania instalacji w pomieszczeniach przy ul. Nowokościelnej 27 (pokoje:
d1 (2), d2 (2), d3 (3), d4 (1), d5 (1), e1 (2), f1(2)),
d)  zaprojektowania  i  wykonania  instalacji  w  pomieszczeniach  przy  ul.  Grota  Roweckiego  42
(pokoje: 325 – 327 (3, 2, 2, 2 PEL)).
3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  prac  instalacyjnych  wg  wytycznych
Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  wszystkich  robót  oraz
materiałów użytych do budowy sieci, z zastrzeżeniem, że wszystkie materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Wykonawca powinien
przewidzieć wszelkie prace, jakie należy wykonać, w tym: zakup, dostawę instalację, uzyskanie
wymaganych zgód itp.
4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie elementy
składowe  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  winny  być  wykonane  zgodnie
z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. 
5. Gwarancja na przedmiot umowy wynosi: na elementy pasywne - 25 lat, na elementy aktywne -  5
lat i jest liczona  od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  Wykonawca odpowiada za
wady  fizyczne  i  jakościowe  dostarczonych  materiałów  i  produktów  oraz  jakość  wykonanego
montażu.
6. Wykonawca zobowiązany będzie dokonywać w ramach gwarancji wszelkich napraw w terminie
10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.
7.  Całkowita  maksymalna  wartość  umowy  wynosi  ………………….zł
(słownie…………………...)  zł  brutto  (w  tym  podatek  VAT  ……………...).  Wyliczenie:
………………………………………...……… …………… brutto.

§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy od podpisania umowy do 30.06.2020 r.

§ 3.
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za właściwe ze sztuką i należyte zrealizowanie
niniejszej  umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie  …...  dni  od dnia
otrzymania faktury VAT.
Dane do faktury VAT: 1) Nabywca: Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
NIP: 646-00-13-450, 2) Odbiorca faktury: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych
59, 43-100 Tychy.



2.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  20%  całkowitego
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 1 ust. 7, gdy którakolwiek ze
Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1%  całkowitego
maksymalnego  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  określonego  w §  1  ust.  7,  za  każdy  dzień
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2.
4.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1%  wartości  wadliwego
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 1 ust.
6.
5.  Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  powstanie
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te,
dla  których  zastrzeżono  kary  umowne,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  dochodzenia
odszkodowań uzupełniających,  jeżeli  kara nie  rekompensowałaby strat  spowodowanych z winy
Wykonawcy.
6.  Zapłata  kar  umownych,  o  których  mowa  powyżej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
prawidłowego wykonania umowy.
7.  Kary  umowne  potrącane  będą  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  a  w  przypadku
niemożności  potrącenia,  płatne  będą  w terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Wykonawcę
wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar umownych z
należnego mu wynagrodzenia.
8. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% kwoty
całkowitego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 1 ust. 7.
9.  Wykonawca oświadcza, że jest  czynnym podatnikiem podatku VAT/ jest zwolniony z podatku
VAT (*niepotrzebne wykreślić).

§ 4.
1.  W  przypadku  uszkodzenia  powierzonego  mienia  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pokryć powstałą z tego tytułu szkodę.
2.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  naprawy  w  sposób  przywracający  poprzedni  stan
techniczny  i  estetyczny  wszelkich  uszkodzeń  powstałych  z  jego  winy  w  trakcie  realizacji
przedmiotu  umowy.  Do  Wykonawcy  należy  uzupełnienie  ubytków  w  ścianach  wraz  z
odtworzeniem powłok malarskich wynikłych z prac instalacyjno–montażowych.
3. Wywóz  i  utylizacja  wszelkich  odpadów  powstałych  w  związku  z  wykonaniem  przedmiotu
umowy leży po stronie Wykonawcy na jego odpowiedzialność i jego koszt.
4.  Do  potwierdzenia  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  niezbędne  jest  dokonanie
protokolarnego odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – bez zastrzeżeń. Wzór
protokołu stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6.
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminach ustalonych
w niniejszej umowie;
2)  innego  rodzaju  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  umowy  przez  Wykonawcę,
czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym.

§ 7. 
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
         WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:



Załącznik nr 1  do umowy 
Nr ………../20 z dnia  …………..r.

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

1. Miejsce dokonania odbioru: __________________________
2. Data dokonania odbioru: __________________________
3. Termin odbioru wynikający z umowy: ___________________

4. Ze strony Wykonawcy:__________________________________________________________
(nazwa, adres wykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

5. Ze strony Zamawiającego: MOPS Tychy, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy 
______________________________________________________________________________

(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

6.  Przedmiotem  odbioru  w  ramach  Umowy  nr  ……..../20  z  dnia ………………..r.  jest
………………………………………………………………………………………………………...

7. Potwierdzenie zgodności i jakości wykonanego przedmiotu umowy:

Tak*

Nie* - zastrzeżenia ______________________________________________________________
(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie)

8. Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia ________________________________________________________
(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie)

9. Podpisy:

_________________________________ ______________________
(osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego) (Przedstawiciel Wykonawcy)

*właściwe zakreślić


	Załącznik nr 1 do umowy
	Nr ………../20 z dnia …………..r.

