Załącznik Nr 2
UMOWA
W dniu …..................... 2018 roku w Krasnem
pomiędzy:
Gminą Krasne
ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne
NIP: 761-15-42-308
w imieniu której działa Wójt Gminy Michał Szczepański zwanym dalej Zamawiającym
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Rejtner
a:
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Budowa zewnętrznej
siłowni”
2. Zakres robót:
a) montaż urządzeń:
twister + orbitrek + słup mały
wioślarz + prasa nożna + słup mały
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości ….................. zł
(słownie: …...............................................................................................................).
4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 1 pkt. 3 wykonawca będzie ponosił
wszystkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych itp.
§ 2.
Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres
…............................................. miesięcy zgodnie ze złożona ofertą.
§ 3.
Zakres robót określony w § 1 winien być zrealizowany do dnia ….................. 2018 r.
§ 4.
Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za realizację zamówienia w osobie Pana
- ….......................................................................................
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§ 5.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół
odbioru końcowego zatwierdzony przez Zamawiającego.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni.
Za datę zapłaty uważać się będzie polecenie przelewu na rachunek wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

§ 6.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości
0,02 % ceny umownej;
odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
w wysokości 10 % ceny umownej.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną za:
nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,02 % ceny
umownej za każdy dzień zwłoki;
odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,
w wysokości 10 % ceny umownej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:
odebrać wykonane roboty;
zapłacić za wykonane roboty;
zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu
prowadzonej działalności.
2. Za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy odpowiada
Wykonawca.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 9.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego.
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