Umowa nr ZEW/K/…./22
zawarta w dniu ……………. 2022 roku pomiędzy Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049056, kapitał
zakładowy 225 837 900 zł, kapitał wpłacony 225 837 900 zł, nr ewidencyjny NIP : 735-2055-446
oraz REGON : 490785702 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. …………………………………
a
……………………. z siedzibą: ul……………………………., NIP: ………….., REGON
……………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców …………………………….(kserokopia
aktualnego odpisu z ………………. stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy), zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………….
§1
W wyniku wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
wycinkę zakrzaczeń na przedpolu zapory bocznej we Frydmanie
- kod CPV : 77.21.14.00-6/77.23.10.00-8
2. W zakres prac wchodzi w szczególności:
a) wycinka zakrzaczeń na przedpolu zapory bocznej we Frydmanie – ok. 4,33 ha (mapy poglądowej miejsca wycinki stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
b) usunięcie i utylizacja wyciętych zakrzaczeń,
c) uporządkowanie terenu po wycince.
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§2
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2023 roku.
Wskazany w pkt. 1 termin zakończenia prac może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:
a) przedłużających się złych warunków atmosferycznych,
b) innych obiektywnych okoliczności uzasadniających przesuniecie terminu zakończenia
prac.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych niniejszą umową wynosi: ………….. złotych netto, (słownie : …………………….. złote, 00/100) plus obowiązujący podatek
VAT.
2. Strony ustalają, iż podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z
protokołem końcowym odbioru bezusterkowego prac.
3. Termin płatności strony ustalają na 14 dni od momentu wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem końcowym odbioru prac. Płatność
dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w fakturze VAT.
4. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie, Wykonawca ma
prawo do naliczenia ustawowych odsetek zwłoki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
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§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy
będzie : ………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację umowy będzie: ..................................
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§5
Wykonawca udziela rękojmi, iż wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych przez okres 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru
prac bez wad.
Wykonawca odpowiada za wykonanie przedmiotu umowy w standardach i jakości wynikającej z polskich i europejskich norm i przepisów prawa, przepisów ppoż., Kodeksu
pracy oraz prawa o ochronie środowiska, obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody doznane przez „Zamawiającego” lub osoby
trzecie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego wykonania usługi innemu podmiotowi gospodarczemu, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca wnosi gwarancję finansową należytego wykonania umowy w wysokości
2% wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1 w formie: ..........................
Zamawiający zwróci 100% wysokości zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane (bez wad).
Gwarancja finansowa przepada na rzecz Zamawiającego do wysokości kwot naliczonych
na podstawie postanowień Umowy z tytułu kar umownych lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości, rękojmi bądź wykonania zastępczego prac albo odszkodowań.
§6
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
10 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1, gdy Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (niedochowanie terminu, o którym mowa
w § 2 niniejszej umowy) w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1
powyżej za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnej.

§8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy „Strony”
poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1. aktualny odpis z …………..
2. klauzula informacyjna
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

