UMOWA nr ZEW/K/134/ _____ /07
zawarta w dniu …… czerwca 2007 roku pomiędzy :
Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
34-441 Niedzica ul. Widokowa 1,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. Bronisława Bublika – Prezesa Zarządu
a ……………… zam. ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………..,
działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej ………………………….
w dniu …………………… roku pod numerem ………………….., zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą.
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1.1.W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 12 czerwca 2007 roku postępowania ofertowego na udzielenie
podprogowego zamówienia sektorowego Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania : wykonanie ogrodzenia ochronnego wzdłuż przelewu powierzchniowego zapory
Niedzica - kod CPV : 45.34.42.00.
2.Termin rozpoczęcia robót czerwiec 2007 roku.
Termin zakończenia robót : do 31 lipca 2007 roku.
3.Terminy powyższe mogą ulec zmianie w wyniku działania siły wyższej.
4. Za wykonanie usługi j.w. ustala się wynagrodzenie wg. kosztorysu ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do umowy na kwotę (netto) : ………………… złotych
(słownie : ……………………….. złotych ….../100)
5. Roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym mogą być wykonane przez Wykonawcę po uprzednim
uzgodnieniu , na podstawie protokołu konieczności lub spisania notatki.
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1.Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę. Wykonawca naliczy podatek
VAT w należnej wysokości.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego.
3. Dopuszcza się możliwość etapowego rozliczenia robót poprzez wystawienie faktury częściowej.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT : ……… nadany przez Urząd Skarbowy
………………..
5.Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6.Za datę spełnienia wierzytelności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego .
7.W wypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty

odsetek wg obowiązujących zasad.
8. Odbiór końcowy nastąpi nie później niż po 7 dniach od daty zgłoszenia gotowości odbioru .
9. Nie przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego w terminie upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktur.
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Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie mgr inż. Janusz
Kubasiak – Kierownik Działu Hydrotechniczno-Budowlanego..
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1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania podmiotu umowy
i odbioru wraz z wymaganym dokumentami .
2. Wykonawca zabezpieczy front robót pod względem BHP i zapewni nadzór techniczny zgodnie
z obowiązującymi zasadami .
3. Na roboty objęte niniejszą umową Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy.
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony stosować będą kary
umowne :
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
- z tytułu zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,5%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia
umownego .
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć karę w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego.
Niezależnie od powyższego Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego w pełnej wysokości za
szkody powstałe wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
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Wszystkie dodatkowe zmiany i uzgodnienia nastąpić mogą za pisemną zgodą Stron, w formie aneksu
do Umowy pod rygorem nieważności.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego
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Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy według siedziby
Zamawiającego

9
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

