
                                                   Umowa ….....................                                   

zawarta w dniu ……………….  2021r.       w ……………………………………… pomiędzy
 …................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:  …......................................................................................................   
zwanym dalej Wykonawcą, a  Miejską Komunikacją Samochodową w Jaśle 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 84 38-200 Jasło 
NIP 6852336544, Regon 382112579 reprezentowanym przez : Roberta Dobosz – Prezesa 
Zarządu   zwanym dalej Zamawiającym o następującej treści :

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych zgodnie z opisem 
przedmiotu zapytania.
Wykonanie  szpalet  pięciu  bram  warsztatowych,  ocieplenie  ścian  i  elewacji  frontowej
warsztatu i garażu oraz robót towarzyszących związanych z oświetleniem i odwodnieniem.
Wymiana płytek przed wejściem do budynku biurowego na mrozoodporne antypoślizgowe
płytki gresowe.

§2

TERMIN ORAZ PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
1. Okres obowiązywania umowy: ….. dni od daty zawarcia umowy.
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać prace w terminie: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Odbiór prac zostanie potwierdzony pisemnie, w formie protokołu odbioru podpisanego
    przez przedstawicieli obu stron. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do
    Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia usterek w wykonanych pracach lub wątpliwości w zakresie ich
    jakości, Zamawiający odmówi zapłaty do czasu ich naprawy.

§3
   WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy wynosi …........ PLN w tym:
    wartość netto …................ PLN (słownie ….................................................................)
    wartość podatku VAT …................... (słownie …........................................................)
    wartość brutto …................ PLN (słownie …................................................................)
2. Należność za wykonane prace Zamawiający zapłaci przelewem – po jej zrealizowaniu 
    w terminie ….....dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – na rachunek
    bankowy wskazany na fakturze.
3. Fakturę należy wystawić po wykonaniu prac wymienionych w §1 umowy, jako Nabywcę 
    należy wskazać Zamawiającego i przesłać pocztą na adres Zamawiającego, bądź drogą
   elektroniczną.
4. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy
    uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy
    związane z jej realizacją.



5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
    chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub 
    kosztów realizacji przedmiotu Umowy.
6. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na
    ubezpieczenie społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników
    w związku z działalnością związaną a wykonywaniem przedmiotu Umowy, będą
    ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
8. Strony postanawiają, iż zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego
    Zamawiającego.
 

§4
   OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
2. W przypadku ujawnienia się wad oraz usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji,
    powstałych nie z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunięcia na 
    własny koszt w terminie 7 dni.
3. Okres gwarancji dla dostarczonego przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia podpisania
    protokołu odbioru.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 
    gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie
    trwania gwarancji.

§5
   NADZÓR MERYTORYCZNY NAD REALIZACJĄ UMOWY, ZASADY

POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

1.Wykonawca wyznacza do nadzoru nad realizacją Umowy, Pana/Panią ……………………
   tel. …………………, e-mail ……………………………… .
2. Zamawiający wyznacza do nadzoru nad realizacją Umowy Pana/Panią ……………………
   tel. …………………, e-mail ……………………………… .

§6
   KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1.

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności
niezależnych od Zamawiającego;

2) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanych prac za każdy dzień
opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa
w §2 ust. 2;

3) w wysokości 5% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku
niedotrzymania terminu na usunięcie wad w ramach gwarancji, określonego w §4
ust. 2.

2. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na
    Zasadach ogólnych uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.



§7
   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje
    dostawy w terminie określonym w §2 ust. 2.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności 
    i wskazywać przyczynę odstąpienia. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie
    Wykonawcę do wykonania obowiązku będącego przedmiotem umowy, wyznaczając mu
    dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni.

§7
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod
    rygorem ich nieważności.
3. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą
    bez pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja
    dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego
    stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może stanowić
    podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy
    Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd  
    właściwy według siedziby Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 
    jednym dla każdej ze stron. 

       ...............................                                                                        ………………….            
        ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA



PROTOKÓŁ  CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY  ODBIORU  ROBÓT           Załącznik nr 1 do Umowy

sporządzony w Jaśle, dnia ……………………….............

Część I

Nazwa i adres Inwestora:

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 84, 38-200 Jasło

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………................................…………………………………………………................................................

Zadanie realizowane na podstawie Umowy z Wykonawcą:

……………………………………………........................................…………………………………………................................................

Gotowość wykonawcy do odbioru została zgłoszona w dniu: .....................................................

Data rozpoczęcia czynności odbioru: .....................................................

Data zakończenia czynności odbioru: .....................................................

Uczestnicy odbioru:

Przedstawiciele Inwestora Przedstawiciele Wykonawcy

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

Część II

Inwestorowi zostały przedstawione następujące dokumenty i materiały stanowiące załączniki do protokołu, 

jako integralną część:

…………………………………………….......................................…………………………………………................................................

…………………………………………….......................................…………………………………………................................................

……………………………………………......................................……………………………………………................................................

Część III

Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru.

Przedmiotem odbioru jest: 

……………………………………………………………………............................................................................

…………………………………………….......................................……………................................................

Roboty zostały wykonane w okresie od ……………….......................……......... do ………….......................……............….

Roboty zostały wykonane/nie wykonane* - zgodnie z umową i projektem technicznym.

Termin umowy został dotrzymany/opóźniony* o ………….… dni z przyczyn:

- zależnych od wykonawcy*

- zależnych od zamawiającego*

- niezależnych od stron umowy*



Przedmiot  odbioru  posiada/nie  posiada*  następujące  wady  i  trwałe  uszkodzenia  nie  nadające  się  usunąć,

pozwalające na użytkowanie, ale obniżające jego wartość lub użyteczność:

…………………………………………….............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

Przedmiot  odbioru  posiada/nie  posiada*  następujące  odstępstwa  od  norm,  normatywów

i przepisów techniczno-budowlanych, obniżające jego trwałość użytkową:

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

Gwarancja

Wykonawca  udziela  na  wykonanie  roboty  ………………………………………………  gwarancji  licząc  od  dnia  odbioru

końcowego  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  ujawnienia  w  okresie  gwarancyjnym  istotnych  wad  w

wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na koszt własny w terminie 7 dni od daty

zgłoszenia pisemnej reklamacji.

Wartość wykonanych i odebranych robót na podstawie umowy wynosi (narastająco) netto: .…...............………. zł.

Część IV

Decyzje Komisji:

……………………………………………..............................……………………………………………………...............................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

Inwestor otrzymuje następujące dokumenty i materiały:

…………………………………………….............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

Część V

Wnioski stron:

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

……………………………………………..............................……………………………………………………................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Inwestor Wykonawca

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

                        ………………………………………                                                     ………………………………………


