
Załącznik Nr  2  Projekt Umowy

UMOWA nr …………/2018

Zawarta w dniu ………………… 2018 r., w Radomiu, pomiędzy:

Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada  Vietha  
w Radomiu, z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy -
XIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr  0000048204,  posiadającym:  Regon
000303060, NIP 948-16-24-611, reprezentowanym przez:

....................................................................................................,
zwanym dalej Zamawiającym,

a

......................................................................  z  siedzibą  w  ...............................................,  
przy ul. .........................…….., NIP: ............................, REGON: ..........................................,
reprezentowanym przez: ................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż mebli i blatów, których szczegółowy zakres 
określa „Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego”, 
 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą (zawierającą szczegółowy 
kosztorys) Wykonawcy z dnia ………….. r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w  dwóch etapach :
 I etap wymiana blatów w  terminie nie dłuższym niż 20.07.2018r. 
II etap montaż wykonanych mebli nie dłużej niż do 10.09.2018r.
2. Zamawiający umożliwi rozpoczęcie robót zgodnie z terminem określonym w ust. 1, wskaże
Wykonawcy miejsce poboru wody i energii oraz składowania śmieci.
3. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, określone w kosztorysie, zakupi i 
dostarczy Wykonawca. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek, z zachowaniem 
wszelkich zasad i obowiązujących norm.
5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia wszystkich nieczystości i odpadów 
powstałych podczas wykonywania robót objętych umową.
6. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli 
obu stron pisemnego bezusterkowego protokółu końcowego. 

§ 3
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ......... miesięcznej gwarancji liczonej od odbioru 
przedmiotu umowy potwierdzonego protokółem, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonanej pracy Wykonawca 
zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie jednego tygodnia od daty 
zgłoszenia.

§ 4

 



1. Strony ustalają  wynagrodzenie należne Wykonawcy na kwotę I etapu netto …………… zł 
(słownie: ………………… zł) , które powiększone o podatek VAT stanowi kwotę brutto 
…………. zł (słowni: …………………………. zł), kwota II etapu netto ………………...zł 
(słownie: …………………………………………………………………..zł), które 
powiększone o podatek VAT stanowi kwotę brutto ………………………...zł (słownie 
…………………………………………...zł)
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury po wykonaniu  pierwszego i 
drugiego etapu przedmiotu umowy oraz jego protokólarnym odbiorze. Faktura musi zawierać 
wskazanie numeru umowy i datę jej zawarcia.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury w 
terminie do 21 dni od jej doręczenia.
4. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 
wartości brutto niniejszej umowy. 
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Zamawiający uprawniony jest do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku, gdy w/w kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasada ogólnych.

§ 6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej powyżej 7 
dni od ustalonej daty.

§ 6
Umowę zawarto na czas określony, tj do dnia upływu okresu gwarancji zgodnie z § 3 ust 1.

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

§ 8
Wszelkie sprawy sporne mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

Wykonawca Zamawiający
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