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UMOWA NR ………....................... 

zawarta w dniu ......................... 2011 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim, 

 
pomiędzy 

 
Miastem Piotrków Trybunalski, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Andrzeja Kacperka - Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 
a 
 
firmą ……………………..., z siedzibą w ……………………….. działającą na podstawie 
Nr KRS: …………………, reprezentowaną przez: 
…………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

 
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 
wraz z montażem mebli i wyposażenia kuchni noclegowni dla bezdomnych 
w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń 
noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim”, została zawarta umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować meble i wyposażenie kuchni 
noclegowni dla bezdomnych w Piotrkowie Trybunalskim, zwane dalej przedmiotem umowy, 
zgodnie z zestawieniem ilościowo-asortymentowym określonym w Załączniku Nr 1, który 
stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od 
Zamawiającego informacji o miejscu dostarczenia przedmiotu umowy.  
 
3. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 
bez zastrzeżeń podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela 
Zamawiającego i przedstawiciela stowarzyszenia prowadzącego noclegownię dla 
bezdomnych, do której dostarczono przedmiot umowy.  
 
4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust.3 powinien zawierać: 
a) wykaz i liczbę dostarczonego przedmiotu umowy, 
b) cenę jednostkową brutto, 
c) dzień i miejsce odbioru, 
d) oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego o braku lub istnieniu wad w realizacji 
zamówienia, 
e) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu 
umowy, wolnego od wad, w terminie dwóch dni roboczych w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 2. Stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego usunięcia wad przez 
Wykonawcę będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
 
 
 
 
 



§ 2 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 
wynikające z oferty Wykonawcy, wybranej w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmujące zakres ilościowo - asortymentowy 
określony w: 
a) Załączniku Nr 1 wynosi ……………………………. zł (słownie: ………………………)brutto, 
w tym VAT 23% …………………………….. zł (słownie: ……………………………..), 
3. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury po dostawie 
towaru i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. .  
5. Faktura będzie wystawiona na: 
 Miasto Piotrków Trybunalski 
 Pasaż Karola Rudowskiego 10 
 97-300 Piotrków Trybunalski 
 Nr NIP 771-27-98-771 
 

§ 3 

 
1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 2.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.  

4. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy.  
 

§ 4 
 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe 
w czasie transportu oraz pokryje koszt transportu (dostawy), przedmiotu umowy we 
wskazane przez zamawiającego miejsce. 
2. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy będzie wadliwy, Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad na podany przez 
Zamawiającego adres, w terminie dwóch dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez 
Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wysokiej jakości, spełnia 
wymagane polskim prawem normy, nie jest obciążony prawami osób trzecich, jest fabrycznie 
nowy, posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest 
sprawny technicznie i spełnia warunki techniczne i gwarancji. 
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, wymogami stawianymi przez właściwe instytucje powołane do sprawowania 
nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia, 
pozwala na zachowanie systemu HACCP oraz posiada niezbędne świadectwa, certyfikaty 
i atesty, w tym deklarację zgodności CE. 



 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem umowy podpisany przez 
osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dokument 
gwarancji jakości, określający w szczególności przedmiot i zakres gwarancji oraz terminy 
wymiany towaru na wolny od wad lub termin usunięcia wad. 
2. Wykonawca do każdego elementu przedmiotu zamówienia dostarczy ponadto opis 
techniczny, warunki eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 
świadectwa bezpieczeństwa itp. – o ile są wymagane odnośnymi przepisami. 
2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ............... gwarancji. 
 

§ 6 
 

1. Strony ustalają, że spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające związek 
z przedmiotem umowy. 
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 


