
 

 

U M O W A 

nr ……….IMG/.../2011 

 

zawarta dnia ............... r. pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą  

w Piotrkowie Trybunalski,  Pasaż  Karola Rudowskiego 10,  reprezentowanym przez: 

Wiceprezydenta Miasta – Adama Karzewnika 

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,  

a  

firmą ...............................................................................................  

reprezentowaną przez: 

......................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Na podstawie art. 39 ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113 

poz.759 z póź. zmianami),  zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na „Wykonaniu ortofotomapy 

cyfrowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o zdjęcia lotnicze”. 

2. Parametry techniczne opracowania zostały zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne 

czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany  

z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności. 

 

       § 2 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 października 2011 roku. 



 

 

       § 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie w kwocie ........................... netto, wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT, w kwocie .................. brutto ( słownie........................................ 

złotych brutto ). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury w ciągu 14 dni od daty 

przedłożenia faktury Zamawiającemu wraz z podpisanym przez strony protokołem 

odbioru.  

3. Płatnikiem faktury będzie: 

Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, NIP 771-27-98-771. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie do 14 dni od daty 

zgłoszenia. 

3. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru całości 

zamówienia. 

 

§ 6 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne  

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych 

w wysokości 20% wartości niewykonanego zakresu umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w  wysokości 0,3 % wartości 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 



 

 

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wartości 

zamówienia za każdy dzień, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 20 % wartości  niewykonanego przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany, które mogą być objęte aneksem do 

niniejszej umowy: 

a) niemożność wykonania przedmiotu umowy w przewidzianym umową terminie ze 

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i inne zdarzenia losowe. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą 

Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach w tym 

jeden (1) dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający :          Wykonawca  

 

 

                                                                                           

..................................................                                      ................................................. 


