WZÓR
             (Umowa –prace naprawcze)


	Warszawa,     ……..          r.

UMOWA Nr 
NA PRACE NAPRAWCZE 
	zawarta dnia………………………….w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą przy Pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa,  zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez…………………….., ul. …………………………. Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ………………
a
działającym pod nazwą ……………………..
z siedzibą przy ul……………………., NIP ……………., REGON …………., zwanym dalej ,,Wykonawcą”
o następującej treści:
						
§1
Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tj) Zamawiający  zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niżej wymienionych prac naprawczych w …………………..

	…………………………….
	…………………………………
	……………………………………


§2
 Łączne wynagrodzenie za prace  objęte   umową wynosi  …………….zł. brutto (słownie: ……………….). Wynagrodzenie obejmuje koszt materiałów, transportu do miejsca usługi oraz robocizny.
§3
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w ciągu 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego . Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonane usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-22-48-481.

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa – oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 tj). 

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość usługi w terminie od ………………………… do ...…………………..
Wykonawca udziela gwarancję na wykonaną pracę na okres 36 miesięcy.
						§5
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
§6
	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

	za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie chociażby w części poszczególnych obowiązków umownych, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 umowy, od każdego stwierdzonego przez Zamawiającego uchybienia z osobna,

 za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia w wykonaniu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 umowy,
z tytułu odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy , w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 umowy,
maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy  20 % kwoty brutto określonej w § 2 umowy (słownie: -------------złotych).
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.
	Dokonanie potrąceń i naliczeń kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową.

§7
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 poz. 2176 tj)
 ze zmianami), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach  nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.


………………………                                                                           …................................Zamawiający  Wykonawca


