
UMOWA nr       /2016 - projekt 

Zawarta dnia .............................. 2016 roku w Otwocku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku, ul. B. Prusa 1/3, zwanym w treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Dariusza Kołodziejczyka 

a 

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

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie: 

1) ekspertyzy konstrukcyjnej stanu technicznego stropu nad parterem w budynku „H”, 

 

§ 2. 

 

1. Dokumentacja winna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  

i powinna zawierać wymagane ustalenia i obliczenia nośności stropu i innych elementów 

konstrukcyjnych budynku z wnioskami w zakresie koniecznych przedsięwzięć zmierzających 

do adaptacji powierzchni poddasza na pomieszczenia, które będą mogły być wykorzystywane 

jako pomieszczenia biurowe lub archiwum, 

 

2. Wykonawca obowiązany jest, na własny koszt, uzgodnić dokumentację projektową z 

rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarnohigienicznym. 

 

§ 3. 

 

W razie konieczności wykonania odkrywek konstrukcji stropu, odkrywki te wykona 

Zamawiający według wskazania Wykonawcy. 

 

§ 4. 

 

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania umowy w terminie 

do ........... 

 

§ 5. 

 



Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do dnia..............., na podstawie 

protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w następujących 

formach: 

1) ekspertyzę - w formie wydruku (... egz.) oraz na nośniku elektronicznym ... 

 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w wysokości netto ..................... zł (słownie 

złotych: .....................................  /100) plus podatek VAT według stawki 23 % w kwocie  

...................... zł (słownie złotych: ............................. ../100), razem brutto ................... zł 

(słownie złotych: ........................ ../100). 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru, o 

którym mowa w § 5. 

3. Zamawiający zapłaci fakturę przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w 

fakturze w terminie .......... dni od daty otrzymania faktury. Dniem zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7. 

Strony wskazują następujące osoby właściwe do wzajemnych kontaktów w sprawie 

realizacji umowy: 

1) ze strony Zamawiającego .................. 

2) ze strony Wykonawcy ................... 

 

§ 8. 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu pracy Wykonawca obowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 6 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia.  

2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe.  

 

§ 9. 
1. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy 

będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w razie nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygać 

będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A  

     

 


