Załącznik nr 4

UMOWA nr ...........
Zawarta w dniu ........................ 2010 r. w Katowicach pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40 – 024 Katowice
reprezentowanym przez
Annę Wrześniak – Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
.................................
............................................
NIP:......................................
KRS:................
reprezentowaną przez
.................................................................................
.................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług elektrycznych na stacjach
monitoringu powietrza WIOŚ Katowice przy użyciu materiałów własnych, na podstawie zestawienia prac
elektrycznych na stacjach monitoringu powietrza, za wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 6.

2. Zakres zleconych robót zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca
jako załącznik nr 1 integralną część niniejszej umowy. Zakres robót powierzanych
podwykonawcy zawiera oferta Wykonawcy, stanowiąca jako załącznik nr 2 integralną część
niniejszej umowy. W razie powierzenia części zamówienia dotyczącej robót budowlanych
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na treść
umowy z podwykonawcą.
§ 2.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o zajściu okoliczności
mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 3.
Prace objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie do 15 grudnia 2010 r.

1.

§ 4.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na terenie prac, powstałe z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę, a także, na zasadzie ryzyka, za mienie Zamawiającego
dotyczące stacji pomiarowych, określone w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, od momentu
wydania tego mienia Wykonawcy do momentu protokolarnego odbioru końcowego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania terenu realizacji prac i usuwania odpadów w
miejsce wskazane przez Zamawiającego.

§ 5.
Wykonane prace muszą być potwierdzone protokołem odbioru podpisanym w obecności
upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

§ 6.
Podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego całości prac oraz oświadczenie
ewentualnych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich
zobowiązań z tytułu wykonania powierzonych im robót stanowią podstawę do wystawienia
faktury.
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace objęte Umową w
wysokości........................... zł netto + ......................... zł VAT tj. ........................ zł brutto
(słownie: ..................................................................... zł), płatne w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury.
§ 7.
Przedmiot umowy zostanie objęty 12 miesięczną gwarancją, począwszy od daty odbioru robót,
udzieloną przez Wykonawcę Zamawiającemu.
1.

§ 8.
W przypadku zwłoki w wykonaniu robót Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§ 9.
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte polubownie, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
§ 10.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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