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UMOWA  NR ........................... 

 
zawarta w dniu           grudnia 2016 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM 
Miastem  Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Tryb.  
reprezentowanym przez: Bogdana Munika - Sekretarza Miasta, 
 
a WYKONAWCĄ Firmą                                           , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem  ………………………….., NIP ………………………, REGON …………………………, reprezentowaną 
przez………………………………………………. 

§ 1 
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z póź.zm.), po przeprowadzeniu procedury uproszczonego 
postępowania o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na opracowaniu 
Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Osi priorytetowej VI Rewitalizacja  
i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-
gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla 
realizowanego w partnerstwie projektu  
pn. „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” 
 

§ 2 
Termin wykonania umowy:  
…………………………………………………………… 

§ 3 

1. Wykonawca wykona opracowanie, o których mowa w § 1, z  należytą starannością,  
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz pozostałymi wymaganiami określonymi 
procedurą konkursową dla w/w działania (dostępnymi na stronie www.rpo.lodzkie.pl).  

2. Opracowanie wykonane w ramach niniejszej umowy Zamawiający otrzyma w 3 
egzemplarzach wraz z 1 egz. w postaci elektronicznej – płyta CD, część opisowa w MS 
Word lub Excel (przy zachowanych aktywnych formułach). 

3. Miejscem odbioru opracowania lub jego części będzie siedziba Zamawiającego. 

4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru opracowania jest protokół zdawczo-
odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Strony Umowy. 

§ 4 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 
następujące osoby :  

ZAMAWIAJĄCY:  

 w zakresie wymogów unijnych: 
Pani Dorota Szymczak  – inspektor w Biurze Partnerstwa i Funduszy (44 732 18 40); 
d.szymczak@piotrkow.pl; 

 w zakresie dokumentacji technicznej:  
Pani Elżbieta Szmigielska -  koordynator w Biurze Inwestycji i Remontów (44 732 18 
37); e.szmigielska@piotrkow.pl; 

 w zakresie zadania realizowanego przez Województwo Łódzkie 
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Pan Bogdan Wilk – Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (42 205 58 71 
w.205); bogdanwilk@znwl.pl; 
 

WYKONAWCA:   

……………………………………………. 

2. Po otrzymaniu od Wykonawcy odpowiedniego wykazu, Zamawiający przekaże niezwłocznie 
materiały i dane wyjściowe niezbędne do wykonania zamówienia. 

§  5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie 

w wysokości brutto ……………………………. (w tym podatek VAT 23%) słownie złotych 
…………………………….zł 00/100. 

2. Za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, Wykonawca może powierzyć część 
przedmiotu zamówienia podwykonawcy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność 
względem Zamawiającego. Powierzenie to nie powoduje zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. 

§  6 
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi w następujący sposób: 

a) 80% wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1  niniejszej umowy, po jego 
wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu,   

b) 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 po uzyskaniu pozytywnej 
weryfikacji formalnej projektu; w przypadku negatywnej oceny formalnej projektu, 
wynikającej z błędów w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy  
wynagrodzenie wymienione w §  6 pkt 1b  nie przysługuje. 

 
2. Faktury VAT będą płatne przelewem  w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na konto 

Wykonawcy …………………………………………………….. 

3. Płatnikami faktur – proporcjonalnie do ponoszonych kosztów projektu - będą: 

a) Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, NIP 771-27-98-771, 
b) Województwo Łódzkie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,  

NIP 7251739344. 

4. Protokół, o którym mowa w § 3 pkt 4, stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 
wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

§  7 
1. Strony Umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,25% 
wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy, określonego w § 5 pkt 1; 

b) w razie niezachowania terminu określonego w  § 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do  
odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania; 

c) za zwłokę w usunięciu wad opracowania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy określonego w § 5 pkt 1 – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego 
przez Strony terminu na usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 pkt1. 
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3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Strony zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia uzupełniającego na ogólnych zasadach przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

§  8 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących 
działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również 
do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania 
umowy mógł się zetknąć. 

§  9 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowania mają wady 

zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu  na cel  oznaczony w umowie. 

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwe opracowanie przysługuje prawo żądania 
bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy uwzględniać zmiany przepisów  
i norm w oparciu, o które wykonuje przedmiot umowy.   

§  10 
W ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca, łącznie z przekazanym opracowaniem, 
przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

§  11 
Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 
na rzecz osoby trzeciej. 

§  12 
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§  13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory między Stronami, mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

§  14 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy.  
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 
 


