
UMOWA PCMG/ZO-01/2021

na wymianę paneli ściennych i sufitowych wraz z pracami towarzyszącymi budynku „DOMONT” 
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Zawarta w dniu ……..2021r.  w Grójcu, pomiędzy:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą  w

Grójcu  (05-600)  przy  ulicy  ks.  Piotra  Skargi  10,  spółką  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców

prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIV  Wydział  Krajowego

Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS 0000351118,  posiadającą  nr  NIP  797-201-92-61  i  numer  REGON

142203546, 

reprezentowaną przez:

Joannę Czarnecką- Prezesa zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

……………………………………………………………………………………………….. z  siedzibą  w

……………………………………………………………………... posiadającą NIP: ……………………. i  REGON ………………...

………... 

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

wybraną w trybie do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych zgodnie z  art. 2

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019r. poz.

2020.), o następującej treści:



§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest wymiana paneli ściennych i sufitowych wraz z pracami towarzyszącymi

budynku  „DOMONT”  Powiatowego  Centrum  Medycznego  w  Grójcu  Sp.  z  o.o.,  zgodnie  z  ofertą

(załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2.Przedmiot umowy obejmuje:

1. Demontaż  paneli  ściennych i  sufitowych na  pierwszym piętrze  przedmiotowego budynku
(utylizację zapewnia Zamawiający) – 562 m²;

2. Zamontowanie  paneli  karton-gips  w  wykonaniu  p.poż  w  ilości  ww.  wraz  ze  wszystkimi
pracami  wykończeniowymi  („bandażowanie”  spoin,  fugowanie,  ew.  uzupełnienie  listew
zacieranie i końcowe malowanie).

3. Do realizacji  zadań wyszczególnionych w p.  1 i  2  koniecznym jest  demontaż,  a następnie
ponowne zawieszenie osprzętu elektrycznego oraz sieci IT.

4. Wykończenie  korytarza  w  części  Zarządu  (ułożono  nowe  płyty,  pozostają  prace
wykończeniowe wykazane w p.2) - 55m².

5. Wymiana 2 szt. drzwi balkonowych usytuowanych na końcach korytarza wraz z demontażem
krat. Drzwi z PCV z zamknięciem od wewnątrz.

6. Wykonanie docieplenia wełną mineralną w jednym z pokoi oraz przy obrzeżach okiennych  48
m².

7. W remontowanym obszarze  1p.  zamontowanie  nowych listew przypodłogowych z  PCV w
ilości 198 mb.

8. Dwukrotne  malowanie  farbą  emulsyjną  korytarza  wejściowego  poziomu  „0”,  klatki
schodowej oraz pokoju nr 19    -    278 m².

      9.  Płyty karton-gips w wykonaniu p.poż zapewnia Zamawiający, pozostałe

            materiały leżą w ges i Wykonawcy.

§2

TERMIN REALIZACJI

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 30 maja  2021r.

2. Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają na dzień ……………. 2021 r.

§3

WARUNKI REALIZACJI

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji usług wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1-9 umowy jest protokół

odbioru prac bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.



§4

CENA i FINANSOWANIE

1.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  cenę

……………… zł bru o (słownie: ……………………………………………………………….) w tym podatek VAT 23%. 

2.Cena podana w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z

zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie do daty zakończenia umowy.

3.Rozliczenie  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  po  wykonaniu  usługi  według  cen  zawartych  w

załączniku 1.

4.Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół,

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5.Zapłata należności za fakturę VAT nastąpi przelewem w ciągu …….. dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wymienione na fakturze.

6.Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

KARY UMOWNE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych

od Wykonawcy w wysokości 10% ceny bru o określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w

wysokości 0,5 % ceny bru o określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej

bru o  określonej  w  §  4  ust.  1  niniejszej  umowy,  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy

Zamawiającego.

4.Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wysokość

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody na zasadach

określonych w Kodeksie Cywilnym.

§6

POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1.W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający

wyznacza:

Pana Sławomira Maroszka – Inspektora PPOŻ Tel – 48 664 91 31

Pana  Jacka  Gradowskiego  –  Kierownika  Działu  Techniczno-Administracyjno-Gospodarczego,  Tel.

48 664 91 32

a Wykonawca wyznacza:



…………………………………………………………………………………………. – Tel. …………………………………………………

2.O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią się

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej gwarancji na wykonane prace budowlane, licząc od

dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne

obowiązujące przepisy prawa.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej aneksu.

3.Oferta Wykonawcy, jest integralną częścią umowy.

4.Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny,

według prawa polskiego.

§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla

Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.  Oferta Wykonawcy


