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UMOWA NR /……/……… 

zawarta w Połańcu w dniu  ……………… r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu (28-230)ul. Krakowska 11, 

wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000178314 prowadzonego przez Sąd Rejonowy            

w Kielcach, Wydział  X Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 866 000 13 98, REGON 830337375 , którego 

wysokość kapitału zakładowego wynosi 31 541 500,00 złotych, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jacka Nowaka  

a  

……………………………………. 

ul. ………………………………..                 miejscowość…………………………………… 

którą reprezentuje: 

…………………………………..            

                                                       

zwaną dalej "Zleceniobiorcą" 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie  okresowych pomiarów elektrycznych  

( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ) w budynkach wymiennikowni W1 ul. Czarnieckiego , W2 ul. T. 

Kościuszki 37, W3 ul. Królowej Jadwigi , W4 ul. Gen Zajączka, W5 ul. Madalińskiego, oraz w budynkach 

administracyjnym i warsztatowo magazynowym przy ul. Krakowskiej 11 w Połańcu,  „ Myjnia” przy ulicy 

Krakowskiej w Połańcu.   

2. Zakres pomiaru obejmuje: 

2.1. Skuteczność zerowania, 

2.2. pomiar rezystancji uziemień, 

2.3. wnioski z pomiarów.  

§ 2 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.04.2017 r. 

§ 3 

1. Rozliczenie prac stanowiących przedmiot umowy  nastąpi wg wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie w 

wysokości ………………zł  netto( słownie: …………………..  złotych,). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania prac , t.j. - koszty robocizny, koszty pracy 

sprzętu, koszty ogólne i zysk. 

§ 4 

1. Do wynagrodzenia określonego w § 3 Wykonawca doliczy podatek  od towarów i usług (VAT), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny  

NIP:866- 000- 13- 98  i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny  

NIP: …………………….i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

§ 6 

Podstawą do wystawienia faktury jest  protokół  z kontroli skuteczności uziemienia i zerowania. 
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§ 7 

Zapłata faktury na rachunek Zleceniobiorcy  nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wypełnionej faktury VAT z załączonym protokołem. 

§ 8 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1.1. udostępnienia Wykonawcy odpowiednio przygotowanego frontu robót i niezbędnej dokumentacji technicznej 

oraz wszelkich informacji dotyczących prowadzonych prac, 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

2.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, 

2.2. przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bhp, ppoż. 

Zleceniobiorca oświadcza że posiada wszelkie uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej - pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach. 

Zleceniobiorca:        Zamawiający: 

 

------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------ 

 


