UMOWA
Zawarta w dniu ……….. r. w …………………… pomiędzy:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej
treści umowy "Zamawiającym" w imieniu której działa:
1. …………………………………...........................
a Przedsiębiorstwem
§1
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego:
Rozbudowę systemów bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Krasnem oraz w Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krasnem w zakresie:
- SYSTEM ALARMOWY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU,

zgodnie ze złożonym kosztorysem ofertowym
Stosując urządzenia w ilościach zgodnych z przedłożoną oferta stanowiących załącznik do umowy
§2
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ……………… r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości :
………………………..……………………………brutto
[słownie: ……………………………………………………………….+ 23 % VAT
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto numer rachunku widniejący na fakturze po
wykonaniu robót i przedłożeniu protokołu odbioru oraz faktury przez Wykonawcę.
§4
1. W razie nie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, zaś w przypadku
opóźnienia w wykonaniu umowy.
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień Opóźnienia, nie więcej
niż 10 % wartości umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, zaś w przypadku opóźnienia w
wypłacie należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowo.
§5

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty przez siebie wykonane w ramach niniejszej
umowy i zobowiązany będzie do nieodpłatnego naprawienia ujawnionych wad i usterek w terminie 3
dni od dnia zgłoszenia.
§6
Zamawiający zleci wykonawcy konserwację systemów na zasadach ustalonych odrębną umową.
§7
W zakresie wykonywanych prac Wykonawca chroni tajemnicą wszystkie dane techniczne i użytkowe
instalowanych systemów alarmowych.
§8
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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