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Wzór umowy    

                               
U M O W A   Nr .................. 

 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ..............2011 r.  pomiędzy następującymi 
stronami: 
Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,                     
Pasaż Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez : 
........................................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
 
........................................................................................................................................ 
 
z siedzibą w ...................................................................................................................   
   
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji remont mogiły zbiorowej     
    żołnierzy WP poległych we  wrześniu 1939 r., znajdującej się na cmentarzu    
    wojennym z I i II wojny światowej  przy ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim   
    /na planie cmentarza oznaczonej Nr 7/.  
2. Zakres robót będących przedmiotem niniejszej umowy obejmuje: 

 wykonanie i montaż  w masie betonowej  8 sztuk krzyży z jasnego piaskowca                       
wg załączników Nr 2,3 / w odległości  ok. 111 cm/. Krzyże o wymiarach             
45 x95 x13 cm, winny być  wykonane  z litego materiału  /nie klejone/                          
w kolorze już istniejących na kwaterze oznaczonej nr 4. 

 przygotowanie terenu pod nowe krzyże, 

 impregnacja  odpowiednim preparatem ochronnym, 

 uprzątnięcie terenu po zakończonych pracach. 
3.Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania.  
4.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się najpóźniej na dzień 30.09.2011r.        

§ 2 

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

§ 3 
1. W czasie wykonywania prac Wykonawca będzie  utrzymywał teren w należytym    
    porządku, wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie  
    urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.          
 2. Po ostatecznym zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca     
     uporządkuje teren objęty remontem i przekaże go Zamawiającemu w terminie                      
     do dnia  zakończenia robót. 

§ 4 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom 
trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania 
umowy.  

§ 5 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 
      własnych, bez usterek i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
2.   Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom  wyrobów    
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      dopuszczonych do obrotu i stosowania w kamieniarstwie i budownictwie.                               
3. Do  wykonania  prac  wynikających  z  niniejszej  umowy  Wykonawca zapewni 

sprzęt  oraz narzędzia we własnym zakresie. 
4. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  prawidłową  organizację  

robót w czasie ich wykonywania i za szkody spowodowane   swoim  działaniem 
lub  zaniechaniem na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu 
prowadzonych usług i wykonania dokumentacji fotograficznej ilustrującej 
wykonanie zadania na płycie CD. 

§ 6     

1. Strony ustalają wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu zamówienia na   
     podstawie oferty Wykonawcy wybranego w trybie przetargu nieograniczonego,             
     w kwocie brutto .................zł (słownie złotych: ...................................................   
     Wynagrodzenie powyższe obejmuje podatek VAT, stanowiący w dniu podpisania  
      umowy 23 % oraz wszystkie czynniki cenotwórcze niezbędne do kompleksowego  
      wykonania przedmiotu umowy. 
2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy   
     nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1  
     niniejszego paragrafu. 
3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo   
    wystawionej faktury. po protokólarnym odbiorze robót, wykonanych zgodnie                   
    z  opisami robót zawartymi w treści niniejszej umowy wraz z  załącznikami.  
4. Wykonawca   wystawi fakturę  na : 
      Miasto Piotrków Trybunalski /NIP  771-27-98-771/,Pasaż Karola Rudowskiego10           
       97- 300 Piotrków Tryb.  na kwotę  ......................zł brutto,    
5. Wypłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od     
    daty dostarczenia prawidłowej faktury.  
6. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP .................................................. 

§ 7 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % 
      wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1  za każdy dzień zwłoki. 

   -  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
      gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 6   ust. 1                    
      za każdy dzień zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

  -   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  
      20 % wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1. 

§ 8 
 W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje  
 się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po    
 uprzednim ich zinwentaryzowaniu. 

§ 9 

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi 
przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad 
okresu gwarancji.   

§ 10 
1. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi 5 lat,   
    licząc od dnia odbioru robót, 
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2. W ramach uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia  
    wad powstałych w okresie gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 11 

Przewiduje się możliwość zmiany zawartej umowy w razie zmiany przepisów prawa 
wpływającej bezpośrednio na treść lub możliwość wykonania umowy, wyjątkowo 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie umowy w 
terminie a także zaistnienia innych okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili 
zawierania umowy mających bezpośredni wpływ na możliwość jej wykonania. 

 

                                                                 § 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu     
    Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać       
    będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 13 

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.                                                                                                               

  § 14 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach,                                 
z przeznaczeniem,  3 egzemplarzy  dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY :                                                             WYKONAWCA : 

 

 
 
 

 

 

 


