Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
UMOWA nr
Zawarta w dniu ……. 2019 r. w Mniszkowie pomiędzy Gminą Mniszków, ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, zwanym dalej Zamawiającym,
nr NIP 7681719189, nr REGON 590648126 reprezentowanym przez:
1) Pawła Werłosa – Wójta Gminy Mniszków
2) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Wójcik
a
………………………………………………………………………………………………
nr REGON: ……………, nr NIP: …………………….., zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
1) ……………….
została zawarta umowa następującej treści:
w wyniku wyboru oferty w dniu …………. w postępowaniu o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty netto 30 000 euro zawarto umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
- przegląd serwisowy i usunięcie usterek w siedmiu instalacjach fotowoltaicznych na
terenie Gminy Mniszków,
- podłączenie modułu Wi Fi do inwertera oraz zainstalowania aplikacji umożliwiającej
odbiór w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy Mniszków.
2. Specyfikacja obowiązków Wykonawcy zawarta jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym
załącznik do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że:
a) przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami prawa, BHP, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,
b) posiada niezbędne doświadczenie i uprawnienia do wykonania Przedmiotu umowy,
c) posiada środki finansowe na poziomie umożliwiającym harmonijne i nieprzerwane
realizowanie umowy.
4. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane przy użyciu materiałów i
sprzętu Wykonawcy. Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych pracowników, sprzęt i
narzędzia niezbędne do wykonania Umowy. Wykonawca na własny koszt zapewnia
transport, w tym transport pracowników na miejsce wykonywania usługi.
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5. W trakcie obowiązywania Umowy:
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w toku wykonywania
Umowy w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, jak również za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania oraz działania swoich
pracowników, wykonawców oraz podwykonawców jak za swoje własne. Jeżeli w
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
naprawienia powstałej z tego tytułu szkody w całości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do protokólarnego przekazania dokumentów, o których
mowa w § 2
§2
1. Z wykonanego przeglądu instalacji fotowoltaicznych Wykonawca sporządzi protokół
przeglądu instalacji fotowoltaicznej – osobny dla każdej instalacji oraz przekaże
Zamawiającemu.
§3
1. Strony zgodnie ustalają następujące terminy:
a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy
b) Termin zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy ustala się do dnia 10
grudnia 2019 r.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową protokoły
przeglądów instalacji w siedzibie Zamawiającego w ww. terminach.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu traktuje się jako datę przekazania
protokołów z przeglądów instalacji.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę brutto w
wysokości ……… PLN (słownie: ………..), w tym wynagrodzenie netto w kwocie …. zł
(słownie: …….) oraz kwota podatku VAT w wysokości ….. zł (słownie: ………).
2. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.
4. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
5. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
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6. W przypadku zwłoki w płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo
wystawionej faktury.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji umowy na osoby trzecie.
§5
1. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy Wykonawca bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za czynności podjęte przez podwykonawcę.
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.
§6
Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot zamówienia ponoszą
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

solidarną

§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego
w §4 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym za
niewykonanie umowy uznaje się jej niezrealizowanie w terminie do dnia 10 grudnia
2019 r.
§8
1. Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
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§ 10
Strony zgodnie postanawiają, że sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwe dla
siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 12
Klauzula informacyjna danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, tel.: 44 756 15 22,
e-mail: iod@mniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego, znak sprawy
ZP.271/17/2019/RK
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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