
Załącznik numer 2

UMOWA

Zawarta w dniu ......................... r.
pomiędzy :
Powiatem Pabianickim, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia
nr 30/05 z dnia 21.03.2005 r. udzielonego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego
na podstawie art. 48 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami/
Maria Chmielewska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach z
siedzibą w Pabianicach ul. Wiejska 55/61, zwanej dalej ,,Zleceniodawcą"
a  ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

§ 1

1) Zleceniodawca  zleca  a  Zleceniobiorca  przyjmuje  :  wykonanie,  dostawę  
i   montaż  mebli  oraz  wyposażenie  wyremontowanych  pomieszczeń  według
specyfikacji wynikajacej z projektu aranżacji wnętrza III piętra budynku Domu   

Pomocy Społecznej  zlokalizowanego w Pabianicach przy ulicy Łaskiej 86. 
2) Wykaz przedmiotu zamówienia objętego umową stanowi załącznik nr 1.
3) Zleceniobiorca  zrealizuje  przedmiot  zamówienia  uwzględniając  wymagania
zleceniodawcy w zakresie kolorystyki ( wybarwień ) mebli.
4) Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  przed  przystąpieniem  do  wykonania
przedmiotu zamówienia, dokładnie sprawdzić wymiary w każdym pomieszczeniu.
5) Podczas prowadzenia prac montażowych Zleceniobiorca jest zobowiązany do :
w przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych podczas montowania,
do ich naprawy na własny koszt.

§ 2

1) Termin realizacji umowy – 31-03-2022 r.
2) Zleceniobiorca udzieli  zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji  ,  licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru.
3) Wyposażenie  zostanie  dostarczone  i  zamontowane  na  III  piętrze  budynku
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86.
4) Na  dostarczone  wyposażenie  :  meble,  sprzęt  AGD i  akcesoria  łazienkowe,
zleceniobiorca przedłoży atesty i certyfikaty jakościowe produktów.
5) Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  mebli  z  materiałów
spełniających  wymagania  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  wraz  



z deklaracjami zgodności.
6) Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane  w sposób 
umożliwiający normalne funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej.

§ 3

Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przeszkolenia  personelu  w  zakresie  obsługi  
i konserwacji dostarczonych mebli i wyposażenia.

§ 4

1) Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  ustala  się  na  kwotę  brutto  
.............,.......PLN( słownie : ...........................................................................................
...................................................................................................................................... ).

§ 5

1) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie
do 30 dni od daty doręczenia faktury.
2) Rozliczenie zadania nastąpi w systemie ryczałtowym, na podstawie protokołu 
odbioru, który powinien być załączony do faktury.

§ 6

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną :

1) Za odstapienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w 
wysokości 30% wartości umowy.
2) W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – za każdy dzień 
zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4.
3) Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia należnych kar 
z przysługującego mu wynagrodzenia.
4) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną – za zwłokę w zapłacie 
wynagrodzenia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 4 za każdy 
dzień zwłoki.
5) Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.



§ 7

Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załącznika może nastąpić jedynie za zgodą
obu stron, wyrażoną na piśmie.

§ 8

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron 

Zleceniodawca                                                              Zleceniobiorca


