
                       Istotne postanowienia umowy:
1. Termin wykonania przedmiotu umowy od 18.08.2015r. do 17.09.2015r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
b)  wykonania  i  przekazania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  opisem  przedmiotu 
zamówienia,  wymogami  Prawa  budowlanego,  zasadami  wiedzy  technicznej, 
przekazania protokołów z wykonania czynności montażowych i pomontażowych, 
uruchomienia,  włączenia  do  sieci,  badań  wykonanej  instalacji  elektrycznej  pod 
względem  bezpieczeństwa  eksploatacji,  przeszkolenia  osób  wskazanych  przez 
Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji zgodnie z DTR producenta 
urządzeń;
c)  zgłaszania  Zamawiającemu  wykonania  robót  zanikowych  lub  ulegających 
zakryciu;
d) przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 
należytego wykonania robót;
e) zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w 
strefie prowadzonych robót na terenie Urzędu;
f)  przekazania  Zamawiającemu  dokumentów  na  wbudowane  materiały  m.  in. 
świadectwo  dopuszczenia  do  użytkowania,  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną w 
przypadku materiałów dla których nie ustanowiono Polskich Norm;
g)  uzgodnienia  z  przedsiębiorstwem  energetycznym  dotyczących  terminów 
wyłączeń spod napięcia urządzeń elektroenergetycznych w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa  osób  wykonujących  roboty  elektryczne  oraz  mienia 
Zamawiającego;
h)  dostarczenia szczegółowego harmonogramu prac w terminie  do 4 dni  przed 
rozpoczęciem prac;
i) współpraca i koordynacja czynności związanych z podłączeniem, uruchomieniem 
i  odłączeniem rezerwowego zasilania dla zagwarantowania ciągłości  napięcia w 
tym zapewnienia bezpieczeństwa przed utratą danych Urzędu;
j) usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi;

3. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na Gmina - Miasto 
Płock 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1, NIP 774 31 35 712.

4. Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  60  –  miesięcznej  gwarancji  na  przedmiot 
umowy.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za:
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 1 % wynagrodzenia za każdy 
dzień opóźnienia;
b) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia 
w ich usunięciu, ponad wyznaczony termin;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - 10% wynagrodzenia.


