
-PROJEKT- 
UMOWA Nr …………………… 

 
Zawarta w dniu ……………………… r., pomiędzy : Miastem Piotrków Trybunalski Pasaż Karola 
Rudowskiego 10 , reprezentowany przez: 
Andrzeja Kacperka –Wiceprezydenta Miasta   
zwanym dalej  „Zamawiającym” z jednej strony, 
a 
Firmą     ………………………………………………………….. ,  reprezentowaną  przez:  
…………………………………………… 
zwana dalej  „Wykonawcą ‘’ z drugiej strony , 
W wyniku przeprowadzenia uproszczonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości poniżej równowartości kwoty 14 000 euro, zawarto umowę następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa/ usługa /robota budowlana dwóch sztuk 

alkometrów dla potrzeb Zakładu Karnego w Piotrkowie Trybunalskim i Pogotowia 
Opiekuoczego w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na 2011 rok,nr 3.2 Koordynowanie Ogólnopolskich Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii‘’   

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje sie wykonad wszelakie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.  

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem 
umówionych terminów oraz należytej staranności  

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania 
cenowego oraz oferty Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje sie zrealizowad przedmiot umowy w terminie: 14 dni od daty 
podpisania umowy. 

 
§2 

Wykonawca oświadcza , że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§3 

1. Wysokośd wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie na kwotę netto: …………. (słownie: 
…………………………….), a wraz z należnym  podatkiem 23% VAT w wysokości ………………… 
(słownie: ………………………………………) 

3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 771-27-98-771 
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….. 

 
§4 

1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po wykonaniu zamówienia, 
potwierdzonym protokołem odbioru i po złożeniu faktury. 

2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala sie do 14 dni od 
daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym przez strony protokołem 
odbioru. 

3. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, 
na konto Wykonawcy o numerze: …………………………………. 

4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 



§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje sie wykonad przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni od ogłoszenia daty zgłoszenia. 
3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru całości zamówienia. 

 
§ 6 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 
nienależyte wykonanie zobowiązao  z umowy wynikających. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności  od Zamawiającego niezależnych w wysokości 

20% wartości umowy z §3. ust. 2 
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości 0,1 % 

wartości zamówienia za każdy dzieo zwłoki, 
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części wysokości 0,1% 

wartości zamówienia za każdy dzieo zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.). 

2. Wszelakie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpid za zgodą Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd  
w Piotrkowie Tryb. 
 

§ 10 
Niniejszą  umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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