Załącznik nr 2

WZÓR U M O W Y

UMOWA
zawarta w Błoniu
w dniu ……………………….. r

pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa
Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A,
działającą na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000246570 i
reprezentowaną przez:
Piotra Kosyla – Dyrektora

a
Pan/Pani ………………………, zamieszkały/a w …………………… (kod pocztowy ….-…..)
przy ulicy ………………………………, legitymującym/a się dowodem osobistym wydanym przez
………………………………. seria: …….. numer: …………… PESEL:………….., NIP:……………………. prowadzącym/ą
działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………… wpisaną do CEiDG.
o następującej treści:

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zgodnie ze złożona ofertą dla Zadania nr ……………….. .
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
 wytycznymi Zamawiającego,
 obowiązującymi przepisami,
 obowiązującymi normami.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do
wykonania przedmiotu umowy.
§ 2.
Termin rozpoczęcia prac strony ustaliły na dzień ………………….. 2019 roku, a zakończenie i oddanie
pomieszczeń Zamawiającemu zgodnie z terminami wskazanymi w zaproszeniu do złożenia propozycji
cenowej.

§ 3.
Odbiór nastąpi na podstawie oględzin i podpisanego przez obie strony Protokołu zdawczo odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności ujętych w § 1 w wysokości
…………………..…….…… PLN z VAT
(słownie zł; ……………………………………………….…………………………………………………………………………... złotych)
……………………….…….. PLN bez VAT
(słownie zł; ………………………………………………………………………………..…………………………………………… złotych)
Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy przelewem, po otrzymaniu faktury oraz rachunku do
umowy zlecenia i po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony, na wskazane
konto w terminie 26 dnia następnego miesiąca .
§ 5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane
gwarancję na okres 6 miesięcy od daty odbioru robót.
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§ 6.
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizacje przedmiotu umowy i monitoring umowy jest
Pani Małgorzata Skorupka – Główna Księgowa.

§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy. Integralną częścią umowy jest Protokół zdawczo – odbiorczy.
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