Załącznik nr 4

UMOWA NR 342.__.2019 Z DNIA __.__.2019

1. ZAMAWIAJĄCY: Administracja Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju
43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13.
2. WYKONAWCA:
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilania oświetlenia
ulicznego o dług. ok. 650 mb wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych w ilości 16 szt., która
będzie realizowana w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Rzemieślniczej oraz ul. Szkolnej bocznej na
działkach 4553/202; 4555/202; 4554/202; 4556/202; 4557/202; 4559/202; 4561/202; 4562/202;
4566/202; 4564/202; 4567/202; 4568/202; 4224/197; 4579/197; 4582/197 4583/197; 585/196;
4586/196; 4587/196; 4588/196; 4589/189; 4705/189; 3923/189; 3443/189; 3441/189; 938/189;
3937/189; 3438/189; 3436/189 na podstawie projektu budowlanego.
Zamówienie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym sieci, który stanowi załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego.
4. TERMIN WYKONANIA:

07.10.2019 - 16.12.2019

5. GWARANCJA:
Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesiące od daty odbioru zamówienia.
6. WYNAGRODZENIE:
Za wykonane czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ofercie z dnia __.__.2019
w wysokości:
___________ zł netto + VAT 23 % tj. __________________ zł brutto
Wynagrodzenie obejmuje wykonanie całości zamówienia, określonego w pkt 3. Wynagrodzenie
obejmuje również wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie
kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
w ____________________________________________, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego
protokołu odbioru wykonanych robót.
Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
Dopuszcza się odbiór i fakturę częściową za wykonanie odcinka robót.
Faktura VAT winna być wystawiona na następujące dane:
Nabywca:
Gmina Goczałkowice-Zdrój
Ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
NIP: 638-17-92-224
Odbiorca:
Administracja Zasobów Komunalnych
Ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój

7. KARY UMOWNE:
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 6
za każdy dzień zwłoki,
b. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 6 za
każdy dzień zwłoki,
c. odstąpienia od zlecenia przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 6.
Karę, o której mowa w pkt. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku
gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej.
9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
10. W sprawach nie unormowanych zleceniem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.
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