Załącznik nr 2
UMOWA nr……………
zawarta w dniu …………………………… r. w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, 96-300
Żyrardów, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000153850, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, Kapitał
Zakładowy 47.207.000,00 zł reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
Zwanym dalej "Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………
zwanego w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace: Wykonanie pomiarów elektrycznych
okresowych/kontrolnych na obiektach Zamawiającego. Wykaz obiektów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności wymienionych w §1
ust. 1 umowy – zlecone czynności będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy z zakresu bhp i zobowiązuje się je ściśle przestrzegać przy wykonywaniu
zleconych czynności.
4. Do niniejszej umowy zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), nie stosuje się tej ustawy.
§2
1. Zamawiający za wykonanie czynności wymienionych w § 1 ust. 1 otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………….zł
netto /słownie: ………………………………………………./ stawka podatku VAT …………….. %, brutto ……………………..……….
/słownie: ……………………………...........
2. Wynagrodzenie powyższe będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i po dostarczeniu
protokołów pomiarowych dla poszczególnych obiektów oraz potwierdzeniu, że czynności wymienione w umowie
zostały wykonane.
3. Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Zamawiającego służy prawo odmowy wypłaty części lub
całości umownej kwoty.
§3
Strony zgodnie oświadczają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust 1.
b) za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,5%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust 1.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
1.

§4
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ewentualnie inne
przepisy dotyczące przedmiotu umowy.
§5
Strony ustalają termin wykonania pomiarów, zgodnie z zakresem o którym mowa w § 1 ust 1 do dnia 30.09.2019 r.
§6
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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