Załącznik Nr 5
UMOWA
zawarta w dniu .................. 2007 roku
pomiędzy:
GMINĄ MIASTA CHEŁMNA
ul. Dworcowa 1 , 86 – 200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chełmna – Mariusza Kędzierskiego
zwanym dalej „Zamawiajacym”
a
................................................
................................................
z siedzibą
w ...................................................................................................................
wpisanym do rejestru/ewidencji pod
nr ..........................................................................
reprezentowanym przez:
................................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
w sprawie zakupu i montażu urządzenia do osuszania metodą elektrofizyczną z
zasilaniem zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach 3-go Maja 2 w
Chełmnie
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż urządzenia do osuszania
metodą elektrofizyczną z zasilaniem zewnętrznym w gmachu Biblioteki Miejskiej przy
Alejach 3-go Maja 2 w Chełmnie na warunkach określonych w SIWZ.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiotowe urządzenie
na własny koszt, w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy stopnia zawilgocenia
budynku, właściwego doboru urządzenia do osuszania oraz dokonania pomiarów
kontrolnych zawilgocenia po 6, 12 i 24 miesiącach od dnia montażu urządzenia
(dojazd do obiektu w cenie ofertowej);
3. Odbiór urządzenia nastąpi po sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego i
Przyjmującego zamówienie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego w okresie użytkowania urządzenia.
§3
1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą
Zamawiającego jest Marek Maćkowski, tel. 056/6771754.
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po stronie

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie
Wykonawcy jest .............………………....... tel. .....................................
§4
1. Jeżeli w trakcie odbioru urządzenia zostaną stwierdzone wady, Zamawiający jest
upoważniony do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz odmowy
dokonania odbioru urządzenia.
2. O wadach urządzenia, które ujawnią się po dokonaniu odbioru
Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę, w formie pisemnej
reklamacji, w terminie 7 dni od stwierdzenia wady.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego
usterki w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia.
4. W przypadku nie usunięcia usterki przez Wykonawcę w terminie określonym w
pkt. 3 Zamawiający naliczy kary umowne określone § 7, pkt. 1c.
§5
1. Wartość niniejszej umowy została ustalona w formie wynagrodzenia ryczałtowego
wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ...............................................
(słownie: .......................................................................................................................
)
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego i złożenia faktury u Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy - Nr
rachunku: ............................................................................................
§6
1. Za nie dotrzymanie warunków umowy strony naliczą kary umowne w następujący
sposób :
a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego,
odstępujący płaci 10% wartości umowy;
b/ za nie dotrzymanie terminu określonego w § 2 0,5% wartości niniejszego
kontraktu za każdy dzień zwłoki w formie potrącenia z należnego wynagrodzenia;
c/ za nie usunięcie w wyznaczonym terminie usterek w wysokości 0,5% wartości
niniejszego kontraktu za każdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku gdy kary nie pokrywają strat Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ............ miesięcy.
2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz zasady wykonywania uprawnień z tytułu
gwarancji
zostaną
określone
w
dokumencie
gwarancyjnym
wydanym
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.
§8
2

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.
§9
Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygał
będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w treści Umowy zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

........................
Zamawiający

.....................................
Wykonawca

Załączniki:
 Szczegółowy opis zamówienia;
 Oferta Wykonawcy
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