U M O W A Nr 2020/AO.GS/……………..
zawarta w Nysie, w dniu …………….. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz, zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………… z siedzibą w …………. przy ulicy …………………, REGON
…………………, KRS ……………….., zwaną w dalszej części umowy zwanym dalej
Wykonawcą,
uprawnionym do wykonywania prac objętych niniejszą umowa na podstawie przeprowadzonego
postępowania w trybie „Zaproszenia do złożenia oferty” w dniu ……………. i oferty złożonej
przez Wykonawcę w dniu …………….. o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: „Wykonanie i montaż zabudowy szklanej”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w Zaproszeniu do
składania ofert.
§2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
z rysunkami.
3. Zawiadomienie o wyborze oferty.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
i zakończenia montażu do dnia ……………………
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
tytułem wynagrodzenia ryczałtowego kwotę …………….. zł (słownie: ………………….. zł
01/100) brutto, w tym podatek VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury, będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy.
§5
1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonywane będzie fakturą
końcową.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana będzie przez Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni, Wykonawca ma prawo naliczania
odsetek ustawowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury końcowej kar umownych.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 30%,
3) za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 20%.
2. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§7
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na zasadach ustalonych w dziale IV ustawy
Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie
za faktycznie wykonany zakres umowy do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar
umownych.
2. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia
od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.
3. Wysokość wynagrodzenia za wykonany zakres umowy zostanie ustalona przez obie strony na
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania, sporządzonego nie później niż
w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.
§8
Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w innych przypadkach, niż określone w § 7 umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
§9
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w niniejszej umowie z tytułu wad przedmiotu
umowy na okres ………… miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru.
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmiany, co do postanowień zawartej umowy, z tym, że zmiany istotne
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, dopuszcza się,
o ile konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, lub zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, tzn. nie
powodują szkód o charakterze finansowym.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i działu IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy

………………..
………………..
§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Miasta:

Wykonawca

