UMOWA Nr …/2019
zawarta w dniu ……………………….... pomiędzy:
Przedsiębiorstwem
Gospodarki
Komunalnej
„Żyrardów"
Sp.
z
o.o.,
96-300
Żyrardów,
ul. Czysta 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, Kapitał Zakładowy 47 207 000,00
PLN, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
….……………………………………
reprezentowanym przez
..……………………………………..
zwanym dalej "Wykonawcą".

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
1.

2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie usług w zakresie przeglądu, napełnienia, konserwacji i naprawy (w
przypadku takiej konieczności) podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych w zakresie ich
sprawności, poziomu ciśnienia i wydajności hydrantów będących własnością Zamawiającego.
Wykonawca wykona czynności o których mowa powyżej jednorazowo , w czasie obowiązujących godzin
pracy w przedsiębiorstwie Zamawiającego, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. .
§2

1.
2.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca gwarantuje, że realizacja niniejszej usługi będzie następowała zgodnie z wymaganiami
określonymi w obowiązujących przepisach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
§3

1.
2.

3.

4.

Usługi wchodzące w zakres Przedmiotu umowy zostaną wykonane w sposób i spełniający wymagania
aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie.
Wykonawca, w przypadku stwierdzenia podczas dokonywanego przeglądu/ konserwacji gaśnic, że
określona ilość gaśnic wymaga naprawy, zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie i podaje ilość i
rodzaj gaśnic wymagających napraw oraz koszt napraw, przy czym przed wykonaniem naprawy jej koszt
musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
Prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy stanowi podstawę do sporządzenia protokołu
potwierdzającego jego wykonanie , a po jego obustronnym podpisaniu do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane usługi oraz użyte
materiały, liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu o którym mowa w ust.3 powyżej.
§4

1.

2.

Wykonawca wykonana Przedmiot umowy za wynagrodzeniem, które zostanie obliczone przy użyciu cen
jednostkowych określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy,
które są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.
Zapłata należności za wykonywane usługi płatna będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej pod
względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.
§5

1.
2.
3.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie ……… dni od daty jej zawarcia.
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest
………………, tel. …………, e-mail: ……………….
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest
………………, tel. …………, e-mail: ……………….
§6

W przypadku przekroczenia terminu wykonania Przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust.1 powyżej,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 100 zł za każdy rozpoczęty dzień przypadający po
terminie.
§7
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszczęciu postępowania upadłościowego,
układowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego.

§8
1.

2.

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako
osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, wobec
wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu
ich danych drugiej Stronie.
§9

1.
2.

Do spraw, których nie reguluje niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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