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UMOWA  NR   … 
 
Zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 
........................ r. pomiędzy Powiatem Łowickim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 
1) .........................................................................................................................................  
2) ..........................................................................................................................................  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 
a ............................................................................................................................................  
wpisaną/ym do ewidencji/KRS pod nr: .................................................................................  
posiadającą/ym nr REGON:  .................................................................................................  
oraz nr NIP: ...........................................................................................................................  
reprezentowaną/ym przez: 

zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ" o następującej treści: 

 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i zamontowania 
w budynku SP ZOZ w Łowiczu 8 sztuk tablic  pamiątkowych dla projektu pn.: 
„Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 
województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”. 
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której 
mowa w § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 
3. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie  
z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, które jest załącznikiem do niniejszej 
umowy. 
4. Miejscem wykonania dostawy i montażu jest Szpital Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 28, 99-400 Łowicz. 
 

 
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy 
ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:  
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cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: ........................................................................zł 
słownie złotych........................................................................................................... 
w tym podatek VAT …% w wysokości ......................................................................zł 
słownie złotych: ......................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ..........................................................................................zł 
słownie złotych: ....................................................................................................... 

2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru przedmiotu zamówienia.  
5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.  

 
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 21 dni od jej zawarcia. 
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  
 

§ 4 INNE POSTANOWIENIA  
 

1. WYKONAWCA zapewnieni wgląd do wszystkich dokumentów, które będą w jego 
posiadaniu, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizacją projektu pn. 
„Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 
województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną”, 
zwanego dalej Projektem, podmiotom uprawnionym do kontroli w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  
z realizacją Projektu do dnia 31.12.2021 r. w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zarządu Województwa Łódzkiego 
o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem. 
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa 
w ust 1, oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez WYKONAWCĘ 
działalności przed terminem, o którym mowa w ust 2, WYKONAWCA zobowiązuje 
się pisemnie poinformować Zarząd Województwa Łódzkiego o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie 
miesiąca przed zmianą tego miejsca. 
4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust 2 
ZAMAWIAJĄCY poinformuje o tym pisemnie WYKONAWCĘ, przed upływem tego 
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terminu. Wykonawca przedłuży termin przechowywania dokumentacji związanej  
z realizacją projektu o wskazany czas.  
5. WYKONAWCA będzie przechowywał dokumenty związane z realizowanym 
projektem w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 
6. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu. 
7. WYKONAWCA udziela na przedmiot zamówienia gwarancji ……… od 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 


