
Załącznik Nr 3        
UMOWA - projekt 

 
Zawarta dnia ……..2014 r. w Sejnach pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. Dr E. 

Rittlera 2 działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  0000016297 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa: 

……………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

………………………………………………………………… 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest okresowego	 badania	 instalacji	 elektrycznej	 w	 zakresie:		
‐	badanie	skuteczności	ochrony	przeciwporażeniowej,	

					‐	badanie	stanu	izolacji	przewodów	elektrycznych	
					‐	badanie	wyłączników	różnicowo‐prądowych.	
	

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 

eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i 

doświadczenie niezbędne do należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty 

podpisania  przez każdą ze stron. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu przekazania 

podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionego do tego przedstawiciela 

Zamawiającego, po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji w 

wersji papierowej. 

 

 

 
§ 4 



1. Tytułem wynagrodzenia za  wykonanie  usług  z  niniejszej  umowy  Zamawiający  

zapłaci Wykonawcy  kwotę nie wyższą niż …… zł  (słownie: ………. zł) netto plus 

podatek VAT w kwocie ………. zł (słownie: ………………………………..zł) 

2. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy .................................................................................. w 

terminie ........... dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

zmodernizowanego dźwigu wraz z przekazaną faktur oraz dokumentami określonych w § 

3 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 5 
1. Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom, przy rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 

 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dowody zapłaty wynagrodzeń na rzecz 

Podwykonawców potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo, 

pod rygorem wynikającym z poniższych zapisów, 

 w przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia  pisemnych wyjaśnień  dotyczących 

powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem  mu  

7- dniowego terminu   na  ich złożenie.  

 w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną 

na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy. 

 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie ( bez 

odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym powyżej wyjaśnień  w sposób wystarczający wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy. 

 
§ 6 

Kary umowne : 
1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wysokości 

wynagrodzenia brutto. 

2. Z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 %  wysokości wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary z należnego wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 7 



W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia lub nienależytego 
wywiązywania się z postanowień  niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z prawem naliczenia kar umownych 
wskazanych w § 7 umowy.  

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

 
Wykonawca                                                                                     Zamawiający                       
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


