
Załącznik nr 2 do oferty
Umowa (wzór) Nr ......................

Zwarta w dniu ................. w Dzierżoniowie pomiędzy:
Dzierżoniowskim  Ośrodkiem  Kultury  z  siedzibą  w  Dzierżoniowie  58-200,  ul.
Świdnicka 23, który reprezentuje:
Krzysztof Tokarski – dyrektor 
przy kontrasygnacie, którą stawia główna księgowa - Dorota Żyła,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................
z siedzibą .......................................................................................................................
zarejestrowanym w ........................................................................................................
........................................................................................................................................
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1
Na  podstawie  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane   o  wartości
nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu  zamówienia:  Remont  i  przebudowa  Kina  Zbyszek.  Etap  I  –  remont
kapitalny uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu o powierzchni 133 m2.

§ 2
Zakres robót obejmuje:

1. Rozbiórkę  pokrycia  z  papy,  obróbek  blacharskich,  demontaż  instalacji
odgromowej,  rozbiórka  elementów  konstrukcyjnych  dachu  (płyty
żelbetonowe). 

2. Wywóz i utylizację  papy i gruzu. 

3. Wykonanie konstrukcji dachu z płyt blachy trapezowej T.60/235. 

4. Wykonanie docieplenia z dwóch warstw twardej wełny mineralnej grubości 25
cm.

5. Wykonanie  wypełnienia  trapezów wewnętrznych  blachy  trapezami  z  wełny
mineralnej.

6. Pokrycie dachu, dwuwarstwowe, papą termozgrzewalną.

7. Wykonanie  ogniomurów,  obróbek  blacharskich,  obróbek  z  papy
termozgrzewalnej przy zastosowaniu izoklinów z wełny mineralnej.

8. Wykonanie instalacji odgromowej.

§ 3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 23 grudnia 2016 r.
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się protokolarny odbiór robót. 

§ 4
Wykonawca udziela następujących gwarancji .............................................................



§ 5
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi .................. zł netto
+ VAT  (tj. ................zł) czyli łącznie brutto ....................zł (słownie:....................)
2.  Kwota  określona  w  ust.  1  jest  ceną  ryczałtową  i  obejmuje  wykonanie  całości
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  obejmuje  wszelkie  ryzyko  i
odpowiedzialność  Wykonawcy  za  prawidłowe  oszacowanie  wszystkich  kosztów
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6
1.  Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem,  na  wskazany  przez  Wykonawcę
rachunek bankowy, w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT 
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

-  zwłoki  w  wykonaniu  umowy  w  wysokości  1%  wynagrodzenia  brutto
              określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
   w § 4 za każdy dzień zwłoki,
-  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  obciążających
  Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4.

2.  Karę,  o  której  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  zapłaci  na  wskazany  przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia  doręczenia  mu  żądania  Zamawiającego  zapłaty  takiej  kary  umownej.
Zamawiający  jest  upoważniony  do  potrącenia  należnych  kar  umownych  z
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8
W  sprawach  nieunormowanych  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu
stron.

§ 10
Do  rozstrzygania  sporów  wynikłych  na  tle  wykonania  umowy  właściwy  jest  Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.




