
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
 

 Projekt  Umowy 
zawarta w dniu…………….. w  Kolbuszowej pomiędzy: 

Zakładem  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  - 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000593583, NIP 814-16-85-
725, REGON 363020205 o kapitale zakładowym 818.000,00 zł reprezentowana przez: Adama 
Maternia – Prezes Zarządu   zwanym dalej Zamawiającym,  
a 

 
firmą………………………………………………./wpis do rejestru nr ………………/ 
reprezentowaną przez:…………………………………………………………………….. 
zwany dalej Wykonawcą. 
 
                                                                                  §1  
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie ofertowe na : Wykonanie pomiarów 
ochrony przeciwporażeniowej  w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
spółka z o.o. w Kolbuszowej ul Piłsudskiego 111 A 
 
                                                                                 § 2 
Przedmiot umowy, termin wykonania usługi i cena umowna 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę  wykonania 
pomiarów elektrycznych w  obiektach   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
spółka z o.o. w Kolbuszowej zlokalizowanych jak w załączniku nr 4 
               a Strona Zlecająca zobowiązuje się udostępnić obiekty oraz  zapłacić wynagrodzenie 
za wykonaną usługę. 
2. Wykonanie  pomiarów elektrycznych w budynkach  i budowlach za cenę zaoferowaną w 
formularzu ofertowym  stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 
3. Pomiary elektryczne budynków i sprzętu elektrycznego Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 zgodnie z przepisami BHP na podstawie zlecenia 
określającego zakres prac. 
5. Termin obowiązywania umowy ustala się do dnia 31.07.2019r. 
6. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca dostarczy Zlecającemu  protokoły pomiarów.. 
7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia usterek w protokole, Zleceniodawca do 
umówionego terminu zobowiązuje się je usunąć, a protokóły z kontroli powinny ujmować 
stan po ich usunięciu. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usługi będących 
przedmiotem umowy w postaci uprawnień elektrycznych D z wpisem o dopuszczeniu do 
dozoru nad pomiarami elektrycznymi. 
                                                                                § 3 
Postanowienia finansowe i handlowe 
1. Koszt dojazdu , ponosi Wykonawca usługi. 
2. Podstawą potwierdzenia odbioru  jest pisemny protokół wykonania pomiarów. 
3. Zlecający zapłaci należność wynikającą z faktury za wykonane na podstawie Umowy 
wykonania pomiarów elektrycznych, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Kwota 
będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze. 



 
 
 
 
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zlecającego. 
5. Za opóźnienie w wykonaniu usługi Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w 
wysokości 1 % wartości brutto od wartości zamówionej usługi za każdy dzień zwłoki. 
6. W przypadku nie wykonania przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w §1 pkt. 4 
Umowy Zlecający może rozwiązać Umowę bez wyznaczania dodatkowego terminu do 
wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w §3 pkt. 5 - 6 Umowy, nie wyłącza dalszych 
roszczeń odszkodowawczych Zlecającego przeciwko Wykonawcy, dochodzonych na 
zasadach ogólnych prawa cywilnego. Jeżeli szkoda rzeczywista Zlecającego przekroczy 
kwotę kary umownej, Zlecający będzie uprawniony do odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego karę umowną. 
                                                                       § 4 
Postanowienia organizacyjne 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy za strony Zlecającego pełni Jerzy Miroś  
p.o. Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków  tel. 17 74 44 133 ,  530 719 914 , e-mail: 
jerzymiros@interia.pl oraz Grzegorz Stąpor mistrz w dziale SWK tel. 17 22 75 227,                       
603 200 881 e-mail " grzegorz.stapor@kolbuszowa.pl 
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją Umowy sprawować będzie: ………… tel./fax 
……………, kom. ………………... 
3. Osoby wymienione w pkt. 1 i w pkt. 2 powyżej są upoważnione do podpisywania faktur 
lub protokołów, o których mowa w Umowie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia określonego w §1  Umowy. 
                                                                                        § 5 
Postanowienia dodatkowe i końcowe 
1. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron. Każda zmiana Umowy, pod rygorem 
nieważności, wymaga formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią lub 
wykonaniem Umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zlecającego. 
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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