
projekt

UMOWA Nr …................../2018

W dniu …............................. roku w Gostkowie, pomiędzy Powiatem Poddębickim z siedzibą w 
Poddębicach ul. Łęczycka 16, NIP 828-135-60-97
reprezentowanym przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, gmina Wartkowice, Stary Gostków 41
w imieniu którego działa:
Monika Kabacińska-Antczak – dyrektor
w dalszej części umowy zwanym Zamawiającym,
a
firmą: …................................................................................................................................... 
NIP ….........................................
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wymiany stolarki drzwiowej 

wewnętrznej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych w pawilonach mieszkalnych w 
Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie.

2.  Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
1. demontaż ościeżnic – 54 kpl.
2. Poszerzenie otworów drzwiowych ( 42 szt):

a) z 70 cm na 100 cm  - 2 szt.
b) z 80 cm na 90 cm  - 27 szt.

                          c) z 80 cm na 110 cm  - 3 szt.
                          d) z 90 cm na 100 cm – 1 szt.

e) z 90 cm na 110 cm  - 1 szt.
      f) z 100 cm na 110 cm – 8 szt.

3. montaż  ościeżnic  drzwiowych  metalowych  o  szer.  15-16  cm  wraz  z  obróbką  tynkarską  i
malowaniem ościeżnic – 54 szt.

                 4.   osadzanie skrzydeł drzwiowych wraz z wyregulowaniem i montażem klamek, szyldów i zamków 
54 szt. tj: 42 szt – skrzydła drZwiowe wzmocnione płytą otworową pozostałe 12 sztuk - „ 110”  
- wzmocnione plastrem miodu

   § 2
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 3
        1.     Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy          

      technicznej  oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.
       2.     Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty i 

       stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, 
                 umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej

                      umowie.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie 
nie dłużej niż 40 dni roboczych na przestrzeni III kw. 2018 roku.

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

Zamawiającego wynagrodzenie netto w kwocie ….................................zł + VAT wg 
obowiązujących stawek, tj. kwotę …................................................................................ zł, 
co łącznie stanowi kwotę w wysokości …........................................................zł (słownie: 
…..................................................................................................................................)

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie w drodze polecenia przelewu 



z konta Zamawiającego Nr 15 9263 0000 0004 1957 2000 0001 na wskazany rachunek 
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty przekazania faktury.

3. Wykonawca wystawi fakturę  po wykonaniu usługi  i jej odbiorze przez Zamawiającego.
4. Strony ustalają, iż za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
5. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt. 1 będzie załączenie przez Wykonawcę 

protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.
6. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na adres:

Nabywca: Powiat Poddębicki ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice NIP 828-135-60-97
            Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice

§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji  - rękojmi wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 7
Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do 
zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne
a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego;
b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania.

§ 8
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.

§ 9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
2. Wszystkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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