UMOWA NR BA/…/2020
zawarta w dniu

czerwca 2020 r. w Gorzowie Wlkp.

pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp.
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-11-70-035; REGON 000569496
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
reprezentowaną przez:
Panią Agnieszkę Leszczyńską – Prokuratora Okręgowego
a
…………………………………..
ul. ………………………………..
………………………………….
NIP ……………….., REGON …………………..
reprezentowanym przez Marcina Graczyka
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych,
zainstalowanych w jednostkach prokuratury okręgu gorzowskiego zgodnie z zapytaniem ofertowym
z dnia 19 czerwca 2020 r. stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
§2
1.Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje następujące czynności:
- przegląd obudowy urządzenia,
- przegląd połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,
- czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych,
- czyszczenie skraplacza,
- czyszczenie parownika,
- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego,
- dezynfekcja i odgrzybianie.
2. Ewentualne naprawy urządzeń będą zlecone i wycenione oddzielnie.
3.Wykonawca sporządzi protokół potwierdzający wykonanie przeglądu okresowego urządzeń.
§3
Koszt wykonania jednego przeglądu wszystkich urządzeń wynosi ………………….. zł netto,
plus podatek VAT 23% ;brutto ……………… (słownie: ………………………….. złotych
00/100)
§4
Termin realizacji umowy: 15 dni roboczych od daty jej podpisania.
§5

1.Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub wykonania nienależycie przedmiotu
umowy, stosuje się kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
A) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) 0,5% wartości brutto zamówienia, o którym mowa w §3 umowy, za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usługi
do dnia faktycznego zakończenia zlecenia;
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10%
wartości brutto zamówienia, o którym mowa w §3 umowy,
B) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10%
wartości brutto zamówienia, o którym mowa w §3 umowy,
3.

Zlecający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Zleceniobiorcy.

4. W razie opóźnienia w zapłacie Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za
opóźnienie za każdy dzień płatności po terminie.
§6
Płatność za wykonaną usługę będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT,
w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
§7
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym dla Zamawiającego sądom powszechnym.
3. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1/ oferta z dnia….
2/ klauzula informacyjna
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