UMOWA
zawarta dnia
2017 roku
pomiędzy Powiatem Myszkowskim 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,
NIP 5771975185 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w Myszkowie zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:
Przewodniczący Zarządu - Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki
Członek Zarządu - Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo
a
…..............................................................................................…....................................................
.....................................................…................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§ 1
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Dostosowanie materiałów zasobu do aktualnych przepisów prawnych w tym
przetworzenie materiałów do postaci cyfrowej
§ 2
Szczegółowe warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określa
załącznik Nr 1
§ 3
Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarczy Wykonawca we
własnym zakresie.
§ 4
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 na dzień:
30.11.2017 roku
§ 5
1. Cenę umowną na wykonanie prac określonych w § 1 ustala się zgodnie z
nadesłaną ofertą na kwotę:
-..................netto /słownie : …....................... zł/
-........... – 23% Vat/słownie : …........................ zł/
- ….... brutto /słownie:.................................... zł/
2. Rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę na
Powiat Myszkowski NIP 5771975185
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3. Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia, na podstawie podpisanego przez obydwie strony protokołu
potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Kwotę wskazaną na fakturze Zamawiający uiści w terminie 21 dni od dnia
jej otrzymania.
5. Cena umowna określona w ust. 1 obejmuje przedmiot umowy opisany
w§1i§3

§ 6
1.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru prac.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru prac, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru.
2.
Z czynności odbioru Zamawiający sporządza protokół, który po podpisaniu
przez obie strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 7
1.Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji.
2.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.

§ 8
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne pracy wygasają z upływem 3 lat od
dnia odbioru.

§ 9
Za prawidłowe wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową, na zasadach i w zakresie
przewidzianych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), z uwzględnieniem
poniższych uregulowań.
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§ 10
1.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto
zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w zleceniu
terminu wykonania.
2.
W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%
wartości brutto przedmiotu zamówienia.
3.
W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiający zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 30%
wartości przedmiotu zamówienia (zadania) z wyjątkiem okoliczności określonych
w art. 145 Prawo zamówień publicznych.
4.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wystawionej przez Wykonawcę
faktury.
§ 11
Kary umowne nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej
szkody.

§ 12
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§ 13
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz standardami zawodowymi,
ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności
oraz z zasadami etyki zawodowej.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 15
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają
zgodnego oświadczenia woli stron z zachowaniem formy pisemnej.
§ 16
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby zamawiającego sąd powszechny.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

4

