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Załącznik Nr 4 

Nr referencyjny postępowania: MCM/SZ/05/2016 
 

 

UMOWA /WZÓR/ 

 

zawarta w dniu ……….. 2016 r. w Miliczu 

 

pomiędzy: 

Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu (56-300), przy ul. 

Grzybowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr 0000367386, NIP : 916-138-81-84, REGON : 021370427, 

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Spółki – Macieja Biardzkiego, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………… 

KRS: ………………………………………… 

REGON: …………………………………… 

NIP: ………………………………………… 

reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę  w 

odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone  na stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń  Zamawiającego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,  poz.2164 ze zmianami). 

 

 
§ 1. 

Na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, do wykonania  okresowej kontroli (pięcioletniej)   

stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki obiektów i otoczenia  

Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu przy ul. Grzybowej 1 zgodnie z wymogami art. 

62   ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 290  z późn. 

zm.). 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu kontroli  badań i pomiarów określonych w 

Pakietach Nr …. i Nr…….. w okresie od zawarcia umowy tj. od ................ do 31.05.2016r.  

 

§ 3.  

Wykonawca w ciągu 14  dni od dnia zakończenia kontroli , przedstawi niezbędne protokoły z 

kontroli co będzie formalnym przyjęciem wykonanego zadania oraz  podstawą do 

przedłożenia faktury Zamawiającemu. 
§ 4. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej za wyjątkiem 

zaangażowania podwykonawcy/podwykonawców wyszczególnionych w załączniku  

Nr 5 dołączonym do oferty.  
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§ 5. 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny określonej w  

§ 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w  realizacji zakresu podanego w § 1  i 

opóźnieniu w przedłożeniu stosownej dokumentacji. 

2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości 10 % ceny określonej w § 6 ust. 1.  
 

§ 6. 

1. Wartość umowy brutto wynikająca z oferty Wykonawcy wynosi: .................................. zł     

słownie:...................................................................... 

      Wartość umowy netto wynikająca z oferty wynosi ...................................... zł   

2.  Zapłata za  wykonanie  przedmiotu umowy  nastąpi do …………….. dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu protokołów kontroli oraz faktury. 

3.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT-posiada NIP 9161388184 i upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu.  

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

 

§ 7. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej stan, w którym wykonanie umowy nie 

będzie leżało w interesie publicznym – a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

§ 8. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do niniejszej 

umowy, podpisanego przez Strony. 

 

§  9. 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 10. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody  Zamawiającego przenieść na osobę trzecią  jakichkolwiek 

wierzytelności (roszczeń) przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 

umowy.  

§ 11. 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 12. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uprawnień Wykonawcy 

3) Dokumentacja przetargowa. 

 

              Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 

 


