
Załącznik nr 4 do zapytania – Wzór umowy

Wzór umowy

Zawarta  w trybie zamówienia  publicznego prowadzonego zgodnie z  Regulaminem udzielania

zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 8000,00 euro

netto,  a  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty,  o  której  mowa

w art.  4  pkt  8 ustawy -  Prawo zamówień publicznych  w dniu  …………... roku w Łodzi,

pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi ul. Felińskiego 7, 93-252,  Łódź wpisanym do

Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz

Samodzielnych  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, Krajowego  Rejestru  Sądowego

przez XX Wydział Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem 0000050067,

NIP 9820256542, Regon 472237995,

reprezentowanym przez:

Dyrektora -  Żanetę Iwańczyk

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

oraz Firmą:

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

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

reprezentowaną przez:

................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie wyboru oferty w postępowaniu publicznym na udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie  dokumentacji  projektowej na  zadanie  inwestycyjne  pod  nazwą:  Poprawa  stanu

sanitarno-higienicznego  korytarzy  i  holu  na  I  piętrze  w  przychodni  Miejskiego  Centrum

Medycznego „Górna” w Łodzi  przy ul.  Cieszkowskiego 6,  w ramach zadania:  „Zapraszamy do

wyremontowanej  przychodni  przy  ul.  Cieszkowskiego  6  –  budżet  obywatelski”  ,  Zamawiający

powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  następujące  zadanie:



PRZEDMIOT  I  ZAKRES  UMOWY

§1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do realizacji  wykonanie projektu w zakresie

niezbędnym  do  uzyskania  stosowanych  pozwoleń  (  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót

budowlanych) wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla

zamierzenia  inwestycyjnego  pn.:  Poprawa  stanu  sanitarno-higienicznego  korytarzy  i  holu  na  I

piętrze w przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6,

w ramach zadania: „Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 –

budżet obywatelski”.

2.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedsięwzięcie inwestycyjne będzie realizowane w

ramach dofinansowania ze środków Budżetu Obywatelskiego na 2018rok.

                                               WARUNKI  REALIZACJI  UMOWY

                                §2

1.Dla wykonania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy wszelką

posiadaną dokumentacje techniczną nieruchomości.

2.Wykonawca zobowiązuje się  wykonać  przedmiot  umowy fachowo, rzetelnie i kompletnie, w

zgodności  z  deklaracjami  ofertowymi,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-prawnymi  oraz

zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej.  Podczas  wykonywania  czynności  związanych  z

realizacją  niniejszej  umowy  przedstawiciele  Wykonawcy  będą  stosować  się  do   rygorów

obowiązujących na terenie nieruchomości Zamawiającego.

3.Termin wykonania umowy strony ustaliły na dzień: 30 kwietnia 2018r. 

4.Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy strony ustalają na kwotę:

a) netto ……………..….. zł słownie ……………………………...00/100

b) brutto …………………... zł słownie: ……………………………………..00/100

c) VAT ……………………….. zł słownie: …………………………...00/100

5.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4 będzie płatne w terminie 21 dni  od daty dostarczenia

prawidłowo wystawionej  faktury VAT na konto bankowe ……………………………………………..

Przelew  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  wymaga  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na

piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Nadto  przelew  wierzytelności  wymaga  zgody  organu

założycielskiego Zamawiającego.

6.W ramach niniejszej  umowy i  wynagrodzenia określonego w ust.  5  Wykonawca przenosi  na

Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  rozporządzania  i  korzystania  z  dokumentów

będących przedmiotem umowy na wszystkich polach eksploatacji.

7.Przeniesienie  autorskich  praw majątkowych  do  działa  nastąpi  z  datą  podpisania  protokołów

odbioru przedmiotu umowy określonego w §1.



 ROZLICZENIE  UMOWY

      §3

1.Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  projekt  budowlany  w  czterech  egzemplarzach,

kosztorysy  i  specyfikacje  techniczne  w  jednym  egzemplarzu.  Całość  przedmiotu  w  formie

elektronicznej w jednym egzemplarzu.

2.Dokumentem  przekazania  będzie  protokół  zdawczo-odbiorczy  sporządzony  w dwóch

egzemplarzach.

3.Formą płatności będzie przelew bankowy na rachunek Wykonawcy określony w fakturze.

GWARANCJE  STRON I KARY  UMOWNE.

      §4

1.  W przypadku ujawnienia usterek lub wad w przekazanym przedmiocie umowy, Wykonawca

zobowiązuje się do niezwłocznego  wykonania niezbędnych poprawek i uzupełnień na zasadzie

rękojmi bez odrębnego  wynagrodzenia z tego tytułu.

2.  W razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem umowy, lub usunięciem wad przedmiotu

umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa

w § 2 ust.4  umowy, za każdy dzień opóźnienia. Nadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust.4  w wypadku niewykonania

lub nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę.  Kara  umowna służy  Zamawiającemu,

choćby   w  związku  z  opóźnieniem nie  poniósł  on  żadnej  szkody.  Kara  umowa płatna  jest  w

terminie dni 7 od daty skierowania do Wykonawcy wezwania do jej zapłaty. Zamawiającemu służy

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wypadku w którym wyrządzona mu

szkoda przenosi swoją wartością wysokość naliczonej kary umownej.

3.  W  przypadku  opóźnienia  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  Wykonawca  może  obciążyć

Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

                                                   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

     §4

1.Zmiany  zakresu  lub  warunków  realizacji  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

2. W przypadku konieczności przerwania, zawieszenia lub rozwiązania umowy strony zobowiązują

się do polubownego rozwiązania problemów spornych.

3.Umowa wchodzi w życie z dniem pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia przez obie strony.

4.  W przypadkach   nieuregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego, zaś ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo

ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.



5.Niniejszą umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym  dla

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA
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